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PLANO DE ENSINO ADAPTADO PARA O ENSINO NA MODALIDADE REMOTA  
(Atividade Remota Emergencial (ARE) / Ensino Remoto Emergencial (ERE) na Graduação) 

DISCIPLINA: Contabilidade Geral II Código: DAA00665 
Curso / Departamento: Administração Carga-Horária: 40 Créditos: 2 
Professora: Josmar Almeida Flores Período: 3º Ano: 2020 

EMENTA 
ENSINO PRESENCIAL:  
Uso da informação contábil pela administração. Estrutura das demonstrações financeiras. 
Instrumental básico de analise. Analise e interpretação econômico-financeira. Analise do 
patrimônio, estrutura e variação. Despesas e receitas. Plano de contas. Instrumental básico de 
analise. Auditoria. Indicadores econômicos e financeiros. 
ENSINO REMOTO (ARE/ERE):  
Uso da informação contábil pela administração. Estrutura das demonstrações financeiras. 
Instrumental básico de analise. Analise e interpretação econômico-financeira. Analise do 
patrimônio, estrutura e variação. Despesas e receitas. Plano de contas. Instrumental básico de 
analise. Auditoria. Indicadores econômicos e financeiros. 

OBJETIVOS 
Geral: 
Compreender os principais relatórios contábeis estruturados a partir dos registros das operações, 
considerando as informações necessárias no processo decisório das organizações empresariais. 
Específicos: 
- Desenvolver a capacidade e habilidade interpretativa dos dados e informações evidenciados 
nas Demonstrações Contábeis; 
-Desenvolver a capacidade de visão sistêmica sobre a situação econômica, operacional e 
financeira, bem como competência na solução dos problemas empresarias; 
- Proporcionar o conhecimento especifico e as formas de utilização pratica das técnicas de 
analise das Demonstrações Contábeis. 

CONTEÚDO DO ENSINO/APRENDIZAGEM 
Conteúdo Programático: 
1. Uso da informação contábil pela administração. 
2. Estrutura das demonstrações financeiras. 
3. Instrumental básico de análise. 
4. Análise e interpretação econômico-financeira. 
5. Análise do patrimônio, estrutura e variação. 
6. Despesas e receitas. 
7. Plano de contas. 
8. Auditoria. Indicadores econômicos e financeiros. 

ESTRATÉGIAS DE DO ENSINO/APRENDIZAGEM 
PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS NO ENSINO PRESENCIAL Período 
• Aulas expositivas e dialogadas com utilização de slides e projetor. 
• Debates em sala de aula e exercícios de fixação de conteúdo; 

De 13 de fevereiro 
até 12 de março de 

2020. 
PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS NO ENSINO REMOTO (ARE/ERE) Período 
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Considerando à conjuntura sanitária global causada pela Pandemia 
do novo coronavírus, o COVID-19, e com o respaldo da (i)Portaria do 
Ministério da Educação  (MEC) nº 5441, de 16 de junho de 2020, 
(ii)Resolução CONSEA/UNIR nº 2542, de 9 de setembro de 2020 e na 
(iii)Instrução Normativa nº 23, de 18 de setembro de 2020, este 
componente curricular será desenvolvido como Atividade Remota 
Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

Nesse contexto e conforme previsão expressa da Portaria do MEC 
nº 544/2020, as aulas ocorrerão por meio de atividades letivas que 
utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e 
comunicação: 

a) os encontros ‘presenciais virtuais’ ocorrerão de forma ‘virtualizada 
síncrona’ na sala do Google Meet. 

b) as aulas assíncronas serão compostas de leituras orientadas 
utilizando material bibliográfico sugerido, bem como 
documentários e filmes, e ainda por meio da construção de textos 
analíticos e resolução de estudos de casos/exercícios individual e 
em equipe.  
O ensino e a aprendizagem serão viabilizados pela discussão dos 

temas propostos no cronograma. O docente atuará como mediador do 
processo, utilizando a exposição-dialogada para a apresentação das linhas 
condutoras teóricas relacionadas a Contabilidade. 

O corpo discente é, portanto, considerado protagonista do 
processo e, além da participação efetiva por meio do livre questionamento 
e da ampla discussão, será responsável pela apresentação de seminários, 
construção de textos analíticos e resolução de estudos de casos/exercícios 
individual e em equipe. 

De 13 de outubro 
até 31 de dezembro 

de 2020. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ENSINO REMOTO (ARE/ERE) 
• Plataforma SIGAA. 
• Plataforma GOOGLE. 

AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação da aprendizagem ocorrerá em diferentes momentos, sendo 

realizado de forma contínua, cumulativa e sistemática. Nas avaliações serão aferidas capacidade 
de síntese e compreensão de textos e documentos; interpretação e aplicação da Contabilidade; 
pesquisa e utilização da legislação, da doutrina e outras fontes da Contabilidade; correta 
utilização da linguagem, e utilização técnico instrumental. 

Na avaliação do aproveitamento são utilizados dois instrumentos, por meio da 
ferramenta do SIGAA (atividades: avaliações/enquetes/tarefas/questionários), com questões 
dos assuntos abordados na disciplina: 

a) avaliação abrangendo questões objetivas, subjetivas e estudo de casos concretos; e 

 
1 Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, 
de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. 
2 Regulamenta as atividades de ensino nos cursos de graduação da universidade, no contexto de enfrentamento à 
pandemia da COVID-19, mediante adoção do ensino remoto emergencial. 
3 Instrui a execução do período excepcional para atendimento da Resolução no 254/CONSEA, de 09 de setembro 
de 2020, quanto à realização de Atividade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE). 
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b) estudo dirigidos com questões objetivas e subjetivas, que deverão ser solucionados 
pelos acadêmicos. 

Na avaliação do aproveitamento são utilizados o instrumento, por meio da ferramenta 
do Google Meet (Sala de aula remota), com apresentação de seminários, mediação e debates 
sobre as questões dos assuntos abordados na disciplina ou pré-determinado: 

a) apresentação de seminários, mediação e debates sobre a temática previamente 
selecionada para o desenvolvimento da atividade. 

b) estudo dirigidos com questões objetivas e subjetivas, que deverão ser solucionados e 
debatidas pelos acadêmicos. 

 
Considerando a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA) na Fundação Universidade Federal de Rondônia, e que tal sistema prevê para o 
Cadastramento de Notas a obrigatoriedade do lançamento de duas Unidades (Unid.1 e Unid.2), 
as quais são, automaticamente, somadas e divididas para o cálculo da média discente, as 
avaliações compreenderão duas notas, Unid.1 e Unid.2, compondo a média do discente: 

a) A Unid.1 terá valor de 10 (dez) pontos sendo composta por 6 (seis) pontos de 
apresentação de seminário e 4 (quatro) pontos de estudos dirigidos; e 

b) A Unid.2 terá valor de 10 (dez) pontos sendo composta por 6 (seis) pontos de 
apresentação de seminário e 4 (quatro) pontos de estudos dirigidos e ou entrega de 
material de análise. Sendo Apresentação do seminário, entrega do estudo de caso e o 
relatório da tomada de decisão referente as análises de quocientes e analise vertical e 
horizontal, escolhido pelo grupo (analise de balanços de uma empresa escolhida 
pelo aluno) 

Avaliação Substitutiva: Ao final da disciplina, aqueles alunos que não obtiverem conceito 
suficiente para aprovação, poderão realizar uma avaliação substitutiva, desde que em 
conformidade com as normativas dessa Instituição de Ensino Superior. 

CONTEÚDO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES MODALIDADE DE ENSINO 
DIA/MÊS/
Nº AULA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PRESENCIAL CH 

14/02 - 1ª 
1ª Aula: Apresentação do professor e alunos. Apresentação 
da disciplina, discussão do plano de ensino e sistema de 
avaliação. Conceitos de contabilidade. 

Presencial 2 H/A 

21/02 - 2ª 2ª Aula: Contabilidade e sua estrutura. Presencial 2 H/A 

28/02 - 3ª 3ª Aula: Estrutura das demonstrações financeiras – Ativo. Presencial 2 H/A 

06/03 - 4ª 4ª Aula: Estrutura das demonstrações financeiras - Ativo e 
Passivo. Presencial 2 H/A 

13/03 - 5ª 5ª Aula: Estrutura das demonstrações financeiras - Ativo, 
Passivo e Patrimônio Liquido. Presencial 2 H/A 

DIA/MÊS/
Nº AULA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ERE CH 

16/10 - 6ª 

6ª Aula:  
•Dialogo sobre as aulas e atividades no formato 
‘Atividade Remota Emergencial (ARE)/Ensino 
Remoto Emergencial (ERE)’ (aulas síncronas e 
assíncronas). 
•Revisão do conteúdo ministrado até a 5ª Aula 
para continuidade do cronograma de aulas. 
•Estrutura das demonstrações financeiras - Ativo, 
Passivo e Patrimônio Liquido 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 

Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 
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23/10 - 7ª 7ª Aula: Analise e interpretação das demonstrações 
financeiras. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

30/10 - 8ª 8ª Aula: Preparação e Apresentação de Seminário com 
dados de análise e relatório de tomada de decisão. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

06/11 - 9ª 9ª Aula: Preparação e Apresentação de Seminário com 
dados de análise e relatório de tomada de decisão. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

13/11 - 10ª 10ª Aula: Analise vertical das demonstrações. 
Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

20/11 - 11ª 11ª Aula: Analise horizontal das demonstrações - Balanço 
patrimonial. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

27/11 - 12ª 12ª Aula: Analise das demonstrações horizontal - 
demonstração do resultado do exercício. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

04/12 - 13ª 
13ª Aula: Interpretação e analise dos indicadores 
econômicos e financeiros do conjunto de demonstrações. 
Relatório de análise e tomada de decisões. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 

Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

11/12 - 14ª 14ª Aula: Preparação e Apresentação de Seminário com 
dados de análise e relatório de tomada de decisão. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

18/12 - 15ª 15ª Aula: Preparação e Apresentação de Seminário com 
dados de análise e relatório de tomada de decisão. 

Assíncrono 18:10 as 19:00 1 H/A 
Síncrono 21:00 as 22:40 2 H/A 

19/12 Avaliação Substitutiva  21:00 as 22:40  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MONTOTO, Eugenio. Contabilidade geral esquematizado. 6. Saraiva. 2017 

RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e analise de balanços fácil. 9. Saraiva. 2011 
VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; Neves, Silvério das. Contabilidade avançada e análise 
das demonstrações financeiras. 17. Saraiva 2013  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). NBC TG Estrutura conceitual: 
estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro. Disponível 
em: <http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/Default.aspx>.  
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). NBC TG 26: apresentação das 
demonstrações contábeis. Disponível em: http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/Default.aspx 
MATARAZZO, Dante Carmine. Analise financeira de balanços: abordagem gerencial. 7. Atlas 
2010 
FERRARI, Ed Luiz. Contabilidade geral: teoria e 1.000 questões. 12. ed. Niterói: Impetus, 
2012. 

 

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

 

N° da ATA (SEI) de Aprovação no CONDEP: ___________________ 
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Josmar Almeida Flores 
Professor da Disciplina 


