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Apresentação do Curso

O entendimento dos principais conceitos de Contabilidade e dos impactos dos

eventos econômicos nas Demonstrações Contábeis é importante não só para

contadores, mas gestores, administradores e outros profissionais que estejam

relacionados aos resultados da empresa. Apresentando a dinâmica da

Contabilidade para o registro de resultado e das variações patrimoniais e focando

no sistema decisorial com base nas principais Demonstrações Contábeis,

discutiremos os critérios de reconhecimento e avaliação de Ativos e Passivos,

voltados para interpretação das demonstrações e entendimento da sistemática

contábil nas empresas.

Com o conteúdo oferecido através de aulas virtuais, que une o áudio com as

exposições do professor a elementos gráficos dinâmicos, apoiados por indicações

de leitura complementar e testes conceituais que auxiliam o aluno a fixar o

conteúdo, o curso procura facilitar o acesso de potenciais alunos que tenham

barreiras de tempo e espaço, garantindo-lhes grande flexibilidade na organização

temporal e espacial.

Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de acesso

para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a efetivação do

pagamento.
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Carga Horária Estimada*
14 horas

Prazo**
2 meses

*A carga horária é composta pelas 
seguintes atividades: aulas 

virtuais, quizzes, testes e prova. 

** O prazo para acesso ao 
material será considerado a partir 

do envio de login e senha de 
acesso ao participante. 

Público-Alvo: Gestores, administradores e demais profissionais interessados em
compreender e aplicar conceitos básicos de contabilidade para tomada de
decisões.

Pré-Requisitos: Não há.

Professor-autor

Prof. Dr. Renê Coppe Pimentel

Doutor (2009), Mestre (2006) e Bacharel (2003) em Ciências Contábeis pela

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de

São Paulo (FEA-USP). Visitor Researcher na University of Southampton (UK)

em 2009. Professor Associado da FUCAPE Business School e Professor da

FIPECAFI. Autor dos Livros Curso de Contabilidade para Gestores, Acionistas e

Outros Profissionais e Curso de Mercado Financeiro da Editora Atlas. Tem

experiência em instituições financeiras nas áreas de controladoria e

operações de tesouraria e na implantação de sistemas informatizados de

gestão de empresas. Atua especialmente em pesquisas sobre Contabilidade

Financeira e Finanças Corporativas.
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Conteúdo Programático

1. Introdução
1.1. Definição, objetivos e responsabilidades
1.2. Usuários, aplicações
1.3. Base conceitual
1.4. Exigências legais

2. Balanço Patrimonial
2.1. Demonstrações financeiras
2.2. Balanço Patrimonial e Equação Patrimonial
2.3. Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido: Grupo de contas
2.4. Utilização do Balanço Patrimonial
2.5. Exemplos práticos

3. Demonstração do Resultado
3.1. Conceitos fundamentais
3.2. Variações no patrimônio líquido
3.3. Estrutura da Demonstração do Resultado
3.4. Custos x Despesas
3.5. Exemplos práticos

4. Dinâmica Contábil: Integração entre Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado

4.1. Interligação de Balanços Patrimoniais
4.2. Operações entre ativos
4.3. Operações entre ativos e passivos
4.4. Operações que geram receita e despesa: o surgimento do lucro
4.5. Demonstração de Resultado como parte do Balanço Patrimonial
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5. Tópicos Especiais - Parte 1 (Demonstrações Consolidadas e Ativos)
5.1. Demonstrações consolidadas
5.2. Aspectos da mensuração de ativos e passivos

5.2.1. Valor justo
5.2.2. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
5.3.3. Ajuste a valor presente

5.3. Ativos de longo prazo
5.3.1. Investimento
5.3.2. Imobilizado
5.3.3. Intangível

6. Tópicos Especiais - Parte 2 (Passivos e Patrimônio Líquido)
6.1. Passivos
6.2. Provisões e contingências
6.3. Empréstimos e financiamentos
6.4. Patrimônio Líquido
6.5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

7. Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado
7.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa

7.1.1. Fluxo Operacional
7.1.2. Fluxo de Investimento
7.1.3. Fluxo de Financiamento
7.1.4. Método Direto
7.1.5Método Indireto

7.2. Demonstração do Valor Adicionado

8. Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras
8.1. O processo de análise
8.2. Análise vertical e horizontal
8.3. Análise por meio de índices
8.4. Análise do capital de giro
8.5. Análise da alavancagem
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Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão nesse Curso os
participantes que obtiverem conceito igual ou superior a 7,0 na prova ou
reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do
comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

Bibliografia Complementar Sugerida

BORINELLI, Márcio Luiz. PIMENTEL, Renê Coppe. Curso de Contabilidade
para Gestores, Analistas e outros Profissionais. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2017.

YAMAMOTO, Marina M., PACCEZ, João D., MALACRIDA, Mara J. C.
Fundamentos da Contabilidade. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

FIPECAFI. Manual de Contabilidade Societária: aplicável a todas as
sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2018.



eLearning

Rua Maestro Cardim, 1.170 - CEP: 01323-001 - São Paulo/SP.

Fone: (11) 2184 - 2026

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por um conjunto de materiais e ferramentas de
aprendizagem on-line disponíveis em ambiente de aprendizagem virtual.
Cada tópico inclui as seguintes ferramentas de aprendizagem: 1) Aula
Virtual e seus slides em arquivo PDF e 2) Quizzes, 3) Testes, 4) Exercícios.
Além destes, as atividades do curso também contemplam 5) Prova e 6)
Avaliação do Curso.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem
contidas ou relacionadas ao material virtual, seus usos e aplicação, segue
abaixo suas descrições:

1. Aulas Virtuais

Aula do professor autor do curso composta por narração em áudio sincronizada com

apresentações de slides. Estará disponível e poderá ser acessada diretamente no ambiente

virtual de aprendizagem. Apresenta o desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de

forma dinâmica. Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos

resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula expositiva clássica,

sem interação. Permanecerá disponível no ambiente virtual de aprendizagem e poderá ser

acessada a qualquer momento e por quantas vezes o participante julgar necessário. Não é

permitido fazer o download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o

participante estiver matriculado no curso.

2. Quizzes
O Quiz é composto por testes de múltipla escolha de complexidade baixa desenvolvidos na

ferramenta própria do LMS. Tem como principal objetivo facilitar a retenção dos conceitos

abordados nas aulas virtuais. Sua realização não é obrigatória.

3. Testes
O Teste é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta própria do LMS

e que não requerem muito tempo em sua resolução Sua realização não é obrigatória.



eLearning

Rua Maestro Cardim, 1.170 - CEP: 01323-001 - São Paulo/SP.

Fone: (11) 2184 - 2026

4. Exercícios

São atividades que requerem o desenvolvimento de cálculos e organização de

demonstrações que, pela sua natureza e complexidade operacional, serão disponibilizados

como arquivos contendo os enunciados e as respectivas resoluções detalhadas. Sua

realização não é obrigatória.

5. Prova

A Prova é uma atividade de avaliação online composta por um conjunto de questões

objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do curso. Estará disponível para

realização a qualquer momento, porém, uma vez iniciada deverá ser concluída de uma só

vez. É considerada na mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual

mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar prova de

reavaliação.

6. Avaliação do 

Curso

Atividade que objetiva colher as percepções dos estudantes em relação ao material e

dinâmicas de aprendizagem programadas e empreendidas no curso. É realizada por meio

de questionário virtual.


