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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

Campus: Governador Valadares – MG 

 
PLANO DE ENSINO 

 
 
Curso/Período: Ciências Contábeis / 6º Período 
Disciplina: FIN029GV – Contabilidade Avançada I 
Professora: Elizangela Lourdes de Castro 
Semestre/Ano: 2º/2019 
Carga Horária: 60 h.a. 
 
EMENTA 

Aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários. Avaliação de investimentos em participações societárias. 
Consolidação das demonstrações contábeis. Investimento em empreendimento controlado em conjunto (Joint 
Venture). Investimentos em coligadas e controladas no exterior. Reestruturações societárias – incorporação, fusão, 
cisão e liquidação de empresas. 

OBJETIVO 

Objetivo geral 

Proporcionar a aquisição de conhecimento para um contato amplo com os conceitos contábeis aplicados a grandes 
corporações e grupos empresariais, nacionais e internacionais, mediante estudo e análise dos aspectos avançados 
da Contabilidade. 

Objetivos específicos 

Proporcionar maior entendimento referente às operações e alterações ocorridas em função das necessidades de 
accontability das empresas de grande porte, nacionais e internacionais, exigidas pela nova conjuntura econômica 
e contábil. Propiciar ao aluno conhecimentos dos fatos e procedimentos contábeis necessários ao desenvolvimento 
da avaliação de participações societárias pelos métodos de custo e de equivalência patrimonial. Definir os critérios 
necessários para elaboração e análise das demonstrações contábeis consolidadas, evidenciando sua utilização 
como instrumento gerencial; descrever os procedimentos relacionados com reestruturações societárias, 
envolvendo os processos de incorporação, fusão e cisão. Estimular a pesquisa e o aprofundamento nos temas a 
serem desenvolvidos no decorrer do curso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. APLICAÇÕES DE RECURSOS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
Conceitos gerais; modalidades e contabilização. Investimentos temporários e permanentes. Critérios de 
classificação contábil dos investimentos. 
 
II – AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E JOINT VENTURE 
Considerações sobre demonstrações contábeis e sociedades por ações. Métodos de avaliação dos investimentos 
permanentes. Cálculos e Contabilização. Conceito de investimentos relevantes. Conceitos de empresas 
controladas, controladoras, coligadas, empreendimento controlado em conjunto; investimentos no exterior com 
as mesmas características – conceitos iniciais.  
 
III – CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Conceitos e aplicações. Eliminações na Consolidação.  Lucros não realizados.  Participação Minoritária. Tratamento 
do Ágio na Consolidação. Procedimentos de Consolidação. 
 
IV - REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS 
Aspectos legais e contábeis. Conceitos básicos de reestruturações societárias. Fusão. Cisão. Incorporação.  Extinção 
de Sociedades. 
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AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES  

Aula expositiva, exposição dialogada, debate, discussão em grupos, apresentação de trabalho, exercícios e 
atividades práticas, estudo de casos, desenvolvimento de pesquisa. 

MÉTODOS DE ENSINO E INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

Quadro branco, projetor multimídia, jornais, imagens, amostras, vídeos (documentário, filmes), uso da plataforma 
Moodle. 

ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS 

A avaliação do desempenho na disciplina será obtida através de um processo contínuo e sistemático, envolvendo 
os resultados de verificações:  

• Avaliações – matéria cumulativa (24/09/2019; 22/10/2019; 25/11/2019) - 25,0 pontos cada. 

• Atividades Participativas (via plataforma Moodle, em classe e extraclasse) => 25,0 pontos. 
Total de 100 pontos 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade avançada. 6. ed. São Paulo: Editora Ferreira, 2013.  
 
PEREZ JÚNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins. Contabilidade avançada: texto e testes com as respostas. 
8. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
 
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade Avançada e Análise das Demonstrações Financeiras. 17. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade avançada: textos, exemplos e exercícios resolvidos. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2013.  
 
____________. IFRS na Prática, Perguntas e Respostas com Exemplos: combinação de negócios, aquisição e 
incorporação reversa, reestruturações societárias (incorporação, fusão e cisão), aplicação do método de 
equivalência patrimonial, demonstrações consolidadas etc . 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Pronunciamentos contábeis na prática: CPC03 Demonstração do Fluxo de 
Caixa, CPC04 Ativos Intangíveis e CPC05 Divulgação sobre Partes Relacionadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, v. 2.  
 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade avançada. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
SANTOS, José Luiz dos; FERNANDES, Luciane Alves; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade Avançada: Aspectos 
Societários e Tributários. 4. ed. São Paulo, 2015.   
 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – Disponível em <http://www.cpc.org.br/CPC> 
 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC – Disponível em <http://portalcfc.org.br/> 
 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON – Disponível em 
<http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/ > 
 
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  - CAPES Disponível em < 
http://www.periodicos.capes.gov.br/ > 
 

http://www.cpc.org.br/CPC
http://portalcfc.org.br/
http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Revista Brasileira de Contabilidade – RBC. Disponível em <http://portalcfc.org.br/rbc/> 
 
Receita Federal do Brasil – Disponível em <http://idg.receita.fazenda.gov.br/> 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visto do Coordenador de Curso    Visto do Coordenador do Núcleo de graduação 

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Este Plano de Ensino permite a transparência do planejamento da disciplina, numa definição realista, geral e objetiva 

do curso, podendo sofrer alterações que possibilitem ajustes de ordem complementar à formação acadêmica e 

recomendações didático-pedagógicas. 

http://portalcfc.org.br/rbc/
http://idg.receita.fazenda.gov.br/

