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Ficha 2 (variável) 
 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para 
essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de ensino.) 
 

 

Disciplina: Contabilidade e Análise de Balanços - Turma P1 Código: SC204 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X  ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão  
(PD): 60 

Laboratório  
(LB): 00 

Campo  
(CP): 00 

Estágio  
(ES): 00 

Orientada  
(OR): 00 

Prática Específica 
(PE): 00 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 
Extensão 
(EXT): 0 

Prática como Componente 
Curricular (PCC): 00 

   

 
EMENTA 

Campo de ação e objeto da Contabilidade. O Patrimônio das Empresas. Teoria da Escrituração e 
Classificação das Contas. Estrutura do Balanço e Demonstração de Resultado. Análise de Balanços.  
 

 
PROGRAMA 
 
1. Noções básicas da Contabilidade 
1.1 A Empresa e a Contabilidade 
1.2 Estrutura Conceitual Básica 
1.3 O Patrimônio 
2. Balanço Patrimonial 
2.1 Conceito, importância e forma 
2.2 Estrutura patrimonial: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 
2.3 Entendendo o método das partidas dobradas a partir de balanços sucessivos 
3. Demonstração do Resultado do Exercício 
3.1 Variações patrimoniais: Receitas, custos e despesas 
3.2 Estrutura da Demonstração do Resultado 
4. Análise das Demonstrações Contábeis 
4.1 Objetivos e critérios de análise de balanços 
4.2 Análise Horizontal e Análise Vertical 
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/4.3 Índices de Liquidez 
4.4 Índices de Estrutura e Endividamento 
4.5 Índices de Rentabilidade 
4.6 Administração do Capital de Giro 
4.7 Índices de Atividade 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral da disciplina é capacitar o aluno a dominar os conceitos fundamentais da Contabilidade, 
enfatizando a interpretação e a análise dos relatórios contábeis no âmbito da gestão da empresa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Apresentar ao aluno elementos básicos e conceituais da Contabilidade; 

• Capacitar o aluno para entendimento das demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício; 

• Capacitar o aluno para interpretação e análise das demonstrações financeiras a partir das técnicas 
de análise de balanços. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina ocorrerá na modalidade de Ensino Remoto (ER) de acordo com a Resolução nº 22/21 – CEPE 
de modo que as atividades serão desenvolvidas de forma assíncrona. 

A única atividade síncrona consistirá na primeira aula do curso, na data e horário estipulados pelo 
calendário acadêmico e horário de aula, ao vivo, por meio da utilização de ferramenta de videoconferências 
Teams do Pacote Microsoft Office 365 da UFPR. Para tanto, será criada uma equipe do Teams relativa à 
disciplina. Nesta data e horário, o professor apresentará o modo de funcionamento do curso, forma de 
avaliação e responderá a todas as dúvidas dos alunos. 

Já as atividades assíncronas serão realizadas da seguinte forma: 

- 1 hora de vídeo aula gravada pelo professor e disponibilizada aos alunos via UFPR VIRTUAL em sala 
específica da disciplina; 

- 1 hora para que os alunos possam assistir novamente as vídeo aulas e estudar os conteúdos; 
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- 1 hora de aula, seja de forma síncrona na ferramenta Teams, disponível no Office 365 (agendamento 
prévio necessário), seja por outra forma de comunicação, como e-mail ou grupo em aplicativos de 
mensagens; 

- 1 hora para que os alunos façam os exercícios propostos da semana, disponibilizados via UFPR VIRTUAL 
em sala específica da disciplina; 

 

As atividades avaliativas da disciplina deverão ser entregues nas datas estipuladas na UFPR VIRTUAL 

A presença dos alunos será computada semanalmente conforme a entrega dos exercícios propostos. 
Destaca-se que para o aluno ter presença é necessária a entrega completa das atividades. Caso o aluno 
entregue de forma parcial, a presença não será considerada. 

Todas as atividades solicitadas (exercícios propostos e estudos de caso) deverão ser entregues via UFPR 
VIRTUAL nas datas designadas no cronograma. Atividades entregues após o prazo estabelecido não serão 
consideradas, nem para a composição da nota e nem para presença. 

 

O site para acesso aos materiais e entrega das atividades é www.ufprvirtual.ufpr.br 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
As avaliações serão realizadas individualmente e de forma remota, por meio de atividades disponibilizadas 
na UFPR VIRTUAL e entregues no prazo previsto no cronograma. O processo de avaliação dos acadêmicos 
será constituído das seguintes etapas: 

 Tipos Peso 

1 Entrega dos Exercícios Propostos 30% 

2 Primeira atividade avaliativa 20% 

3 Segunda atividade avaliativa 50% 

 

1 – Exercícios propostos são exercícios que semanalmente serão postadas via UFPR VIRTUAL em sala 
específica da disciplina, junto com as vídeo aulas, e deverão ser resolvidos e entregues via UFPR VIRTUAL 
até a data prevista no cronograma de atividades; 

2 – As atividades avaliativas serão feitas em grupos e postadas via UFPR VIRTUAL em sala específica da 
disciplina, junto com as vídeo aulas. 
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O exame final será realizado de forma assíncrona no dia designado no calendário acadêmico a partir das 19 
horas, quando será disponibilizada uma atividade na sala da disciplina na UFPR VIRTUAL. Os alunos tem 
até as 22 horas do mesmo dia para entregar a atividade via UFPR VIRTUAL. 
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Semana Data
Número de 

horas

22/set 1

24/set 2

28/set 1

4

29/set 1

1

01/out 1

05/out 1

4

06/out 1

1

08/out 1

12/out 1

4

13/out 1

1

15/out 1

19/out 1

4

20/out 1

1

22/out 1

26/out 1

4

27/out 1

1

29/out 1

02/nov 1

4

03/nov 1

1

05/nov 1

09/nov 1

4

last 

Cronograma detalhado Disicplina de SC204 – CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇOS - Semestral - 2021/1

Semana 1

Aula síncrona via Teams (Objetivo desta aula é esclarecer possíveis dúvidas acerca do conteúdo das vídeo aulas da semana)

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Explicação da Ficha 2)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Semana 4

Total de horas na semana

Total de horas na semana

Total de horas na semana

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (A empresa e a contabilidade)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Balanço Patrimonial: conceito, importância e forma e método das partidas dobradas)

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Estrutura conceitual básica e patrimônio)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Semana 2

Semana 3

Total de horas na semana

Semana 6

Semana 7

Semana 5

Total de horas na semana

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Estrutura patrimonial: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Demonstração de Resultado do Exercício)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina ( Objetivos e critérios de análise de balanços, Análise Vertical e Horizontal)

Total de horas na semana

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Total de horas na semana



10/nov 1

1

12/nov 1

16/nov 1

4

17/nov 1

1

19/nov 1

23/nov 1

4

24/nov 1

1

26/nov 1

30/nov 1

4

01/dez 1

1

03/dez 1

07/dez 1

4

08/dez 1

10/dez 1

11/dez 2

4

Total de horas de aula 48

6

6

Carga horária total da disciplina 60

Exame Final 3 horas

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Índices de Atividade)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Semana 10

Total de horas na semana

Semana 11

Atividade Avaliativa 1

Atividade Avaliativa 2

O exame final será realizado de forma assíncrona a partir das 19 horas, quando será disponibilizada uma atividade na sala da disciplina na UFPR 

VIRTUAL. Os alunos tem até as 22 horas do mesmo dia para entregar a atividade via UFPR VIRTUAL.

Atividade compreendendo as aulas entre as semanas 1 e 6. Data de entrega, dia 10 de novembro

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Análise de balanços de uma empresa real. Data de entrega, 11 de dezembro

Semana 12

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Fechamento da Disciplina)

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Índices de Estrutura e Endividamento)

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Total de horas na semana

Total de horas na semana

Semana 8

Total de horas na semana

Semana 9

Total de horas na semana

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Aula síncrona via Teams (requisição prévia), dúvidas por email ou outra forma de comunicação

Entrega dos exercícios propostos (Os exercícios serão postados via UFPR VIRTUAL e a resolução deverá ser entregue na mesma plataforma)

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina (Índices de Rentabilidade)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo

Vídeos postados via UFPR VIRTUAL em sala específica da disciplina ( Índices de Liquidez e Administração do Capital de Giro)

Assitir novamente as vídeo aulas e estudar o conteúdo
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Docente responsável Jorge Eduardo Scarpin 
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