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Ministério da Educação UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade 

Plono de Ensino – Ficha 2  
 
 
 

Disciplina: CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA Código: GQ 111 

Natureza: 

( x ) Obrigatória  

(    ) Optativa 

 
(  ) Semestral (  ) Anual (x) Modular Ver 2020 

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade:(  ) Presencial (  ) Totalmente EaD        ( x) 100%    Remoto 

CH Total:60 

CH semanal:  

Padrão 
(PD):60 

 
Laboratório(LB):00 

Campo 
(CP):00 

Estágio 
(ES):00 

Orientada( 
OR):00 

Prática Específica (PE):00  

Estágio de Formação Pedagógica 

(EFP): 

 
Extensão

(EXT):00 

Prática como 

Componente 

Curricular 
(PCC):00 

     

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 

Contabilidade (histórico, conceito, campos de atuação). Utilização dos conceitos básicos da área 
contábil. Conhecer os princípios e principais documentos Contábeis (notas fiscais, recibos, faturas, 
duplicatas, contratos, requisição de materiais). Caracterizar Atos e Fatos Administrativos, livros de 
Escrituração. 

Patrimônio (conceito e definição: bens, direitos e obrigações, aspectos qualitativos e 
quantitativos, representação gráfica do patrimônio, situações líquidas patrimoniais, patrimônio líquido, 
formação do patrimônio e suas variações). Elementos Patrimoniais – Contas (conceito, classificação 
das contas patrimoniais e de resultado, noções de débito e crédito, plano de contas). Inventário e 
controle das contas patrimoniais. 

Noções sobre a elaboração, identificação e interpretação das demonstrações contábeis - 
balancete balanço patrimonial demonstração de resultado e outros. Identificar os tipos de análise das 
demonstrações contábeis e financeiras. 

Contabilidade (histórico, conceito, campos de atuação). Utilização dos conceitos básicos da área 
contábil. Conhecer os princípios e principais documentos Contábeis (notas fiscais, recibos, faturas, 
duplicatas, contratos, requisição de materiais). Caracterizar Atos e Fatos Administrativos, livros de 
Escrituração. 

Noções sobre a elaboração, identificação e interpretação das demonstrações contábeis - 
balancete balanço patrimonial demonstração de resultado e outros. Identificar os tipos de análise das 
demonstrações contábeis e financeiras. 
 
 
 
 

  



2/3 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
  1. Conceitos Contábeis Básicos 

- Contabilidade: conceito e objeto de estudo; 
- Campos de Aplicação da Contabilidade;  
- Elementos Patrimoniais: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido (SL); 
- Equação Patrimonial e os Estados Patrimoniais; 
- Balanço Patrimonial – BP; 
- Variações do Patrimônio Líquido: Receitas e Despesas; 
- Resultado do Exercício: Lucro ou Prejuízo; 
- Demonstração do Resultado do Exercício - DRE; 

             - Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC). 
2. Registros Contábeis 

- Regimes Contábeis, Contas Contábeis e o Plano de Contas;  
             - Escrituração Contábil: Método das Partidas Dobradas (Débito e Crédito);  
             - Lançamento Contábil, Livros Contábeis e Balancete de Verificação;  
             - Registros Contábeis: Balanços Sucessivos e Partidas Dobradas (em razonetes);  
             - Apuração do Resultado do Exercício: Lucro ou Prejuízo;  
             - Elaboração do BP e da DRE a partir dos Registros Contábeis. 
3. Registro De Operações Contábeis 
            - Compra e Venda de Mercadorias; 
            - Sistema de Inventário: Periódico e Permanente; 
            - Descontos, Abatimentos e Devoluções; 
            - Fretes e Impostos;  
4. Demonstrações Contábeis  

                         - Demonstração Do Resultado do Exercício – DRE;  
                         - Balanço Patrimonial (exigida pela Lei 11.638/07).  
 

 

 

DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO EM UNIDADES 

 

A disciplina está dividida em 4 unidades conforme a seguir: 
 
 

Und.   Conteúdo       CH total CH síncrona CH asssíncrona 

1 e 2 Conceitos Contábeis Básicos    15 2 10 

3 4 5 Registros Contábeis                                                                    15 3 15 

6 7 8 Registro De Operações Contábeis                                              15 3 15 

9 e 10 Demonstrações Contábeis                                                          15 2 10 

 Total                                                                                             60 10 50 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender os principais relatórios contábeis estruturados a partir dos registros das 
operações, considerando as informações necessárias no processo decisório das organizações 

empresariais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo no aprendizado da Contabilidade através do uso de termos simples, mas que nos 
possibilitem melhor compreensão do contexto. 
 O primeiro conceito diz respeito ao que é Contabilidade, trata-se de uma ciência exata e para 
compreendê-la é necessário colocar-se na condição de empresa e nunca na condição de banco. 
Como disse Osni Moura Ribeiro “A Contabilidade é Fácil”.  

Desta forma, pode-se afirmar que todos nós enquanto Pessoa Física praticamos atos 
contábeis rotineiramente sem nos darmos conta, vejamos um exemplo: ao verificarmos nosso extrato 
bancário, analisando as entradas e saídas, fazemos a chamada “conciliação bancária”, termo contábil 
bastante usado em nossa disciplina. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida 100% em modo remoto.  
a. Sistema de comunicação: MS - TEAMS, UFPR Virtual. 
b. Materiais didáticos para as atividades de ensino: slides em PDF, gravação das aulas, vídeos 

orientativos, vídeos de conteúdo, livros e textos disponíveis na internet.  
c. As mídias e os recursos tecnológicos: Computador, telefone celular, acesso ao TEAMS e UFPR 

Virtual A carga horária total da disciplina (60h) está dividida em 10 unidades semanais de 1,0 
horas cada. Assim serão 10 encontros do dia 6 de maio ao dia 8 de julho 
Cada unidade corresponde a uma parte de um tópico listado no programa. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Seis trabalhos escritos de aprofundamento dos temas abordados a serem enviados via UFPR 

Virtual A frequência será computada pela entrega dos trabalhos escritos. Cada trabalho corresponde a 
20% da frequência na disciplina. 
        O estudante que obtiver nota maior ou igual a 70 está aprovado. O estudante que obtiver nota 
maior ou igual a 40 e menor que 70 poderá fazer o exame final. O estudante que obtiver nota inferior a 
40 será reprovado por nota. O estudante que obtiver frequência inferior a 75% será reprovado por 
frequência. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 MARION, J. C. Contabilidade básica. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 MARION, J. C.; IUDÌCIBUS, S. Contabilidade comercial. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 SILVA, C. A. T.; TRISTÃO, G. Contabilidade básica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 RIBEIRO, O. M. Contabilidade básica fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 Lei n. 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações. 

 Lei n. 11.638/07 – Altera a Lei n. 6.404/76 e a Lei n. 6.385/76. 

 Lei n. 11.941/09 – Conversão da MP 449/08. 
 

                                                               BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 LOPES de SÁ, A. Dicionário de contabilidade. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 

 
 

 

 
 

      Aprovação A d  r e f e r e n d u m  d o  C olegiado: 22 / Abril / 2021 

      Conforme o processo n° 23075.018 355 / 2021-10 
 

   Professor responsável da Disciplina: P r o f º  Julio Cezar Martins  
    Contato: (41) 98854-6796 e-mail: jcezarmartins@ufpr.br  
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