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PLANO DE ENSINO 
 
Curso/Período: Ciências Contábeis / 3º Período - 2020/1 
Disciplina: FIN066GV – Prática Contábil I  
Professora/Siape: Jamile Neme de Queiroz - 1751890 
Semestre/Ano: 1º/2020 
Sala/Horário: 203 / Segunda – 09h40min às 11h40min e Terça – 09h40min às 11h40min 

 
EMENTA 

Realização de trabalhos práticos sob a modalidade de laboratório, com ênfase na constituição fictícia de uma 
sociedade, escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras.  

OBJETIVO 

Objetivo geral 

Desenvolver com os alunos conhecimentos necessários para as seguintes competências: integrar teoria e conceitos 
com metodologia pratica e enfatizar as rotinas e obrigações do profissional de contabilidade. Examinar as normas 
e procedimentos profissionais e técnicos relativos a atividade contábil. Proporcionar uma visão panorâmica das 
necessidades atuais da contabilidade e conhecimentos básicos para implantação, manutenção e funcionamento de 
um escritório contábil.  

Objetivos específicos 

Elaborar plano de contas considerando as características da empresa em estudo; evidenciar e executar os 
procedimentos contábeis numa empresa comercial; conhecer os procedimentos para abertura de uma empresa; 
realizar rotinas contábeis em software especifico; conhecer e realizar o preenchimento das principais obrigações 
acessórias.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. CONCEITOS 
Ética no serviço contábil; Rotinas contábeis – Divisão do trabalho dentro de um escritório; Obrigações do contador; 
Planejamento e prazos; Procedimentos constituição, alteração e baixa de empresas 

II. LABORATÓRIO 
Rotinas Departamento pessoal; Rotinas Departamento fiscal; Rotinas Departamento contábil; Obrigações 
acessórias departamento pessoal – E-social, SEFIP e CAGED; Obrigações acessórias departamento fiscal – DCTF e 
DACON; Declarações de informações econômico-fiscais da PJ(DIPJ); SPED – Fiscal, contábil e contribuições. 
 
AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES  

Aula expositiva, exposição dialogada, debate, discussão em grupos, apresentação de trabalho, simulação de prática, 
exercícios e atividades práticas, etc.  

MÉTODOS DE ENSINO E INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

Lousa, recurso multimídia, software Mastermaq®, livros, artigos, plataforma Moodle, etc.  

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  

➢ Apresentação (oral e escrita) de trabalho (individual e grupo)  

➢ Exercícios em sala e extraclasse no decorrer do semestre 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

IUDICIBUS, Sergio de; MARION, Jose Carlos. Contabilidade comercial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
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ERP. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade comercial. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IUDÍCIBUS, Sergio de. Contabilidade comercial texto. 11.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. 

OLIVEIRA, Edson. Contabilidade digital. São Paulo: Atlas, 2014. 

PADOVEZE, Clovis Luís. Contabilidade de custos: teoria, pratica, integração com sistemas de informações (ERP). 
São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

RIBEIRO, Osni Moura. Noções de contabilidade comercial. São Paulo: Erica, 2019. 

SANTOS, Fernando de Almeida. Contabilidade com ênfase em micro, pequenas e médias empresas. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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. 


