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I - EMENTA 

O ambiente de negócios e o mercado de trabalho, a estrutura e funcionamento organizacional da área de 

Contabilidade, o papel e atividades do Contabilista (Auxiliar de Contabilidade) nos principais aspectos: 

planejamento e controle patrimonial; plano de contas – patrimonial; método das partidas dobradas; 

escrituração contábil, apuração de compra e venda de mercadorias; valoração estoques; impostos e escrita 

fiscal; demonstrações contábeis e análise através de índices econômicos; relacionando estes conceitos a 

realidade e exigências da sociedade atual. 

 

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/HABILIDADES 

Desenvolver nos alunos as competências que propiciem a formação no exercício da função de Auxiliar de 

Contabilidade. 

Realizar atividades de acompanhamento e controle das rotinas de trabalho da área contábil nos vários tipos 

de organizações, colaborando com gestores e líderes no auxílio dos processos operacionais, na interface com 

demais setores da empresa. 

Possibilitar ao aluno um conhecimento geral das principais técnicas de escrituração e controles financeiros 

existentes. 

Contribuir para formação profissional do aluno na área contábil, capacitando o aluno a entender a dinâmica 

existente nas empresas, integrar os diversos conceitos sobre gestão e negócios. 

Apresentar conceitos fundamentais sobre planejamento e controle patrimonial e influências de cada conceito 

dentro das empresas. 

Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe através das relações interpessoais de forma adequada. 

Conhecer um breve resumo das teorias e práticas de gestão financeira/contábil utilizadas nas empresas de 

vários segmentos de atuação. 

Desenvolver a atitude proativa no auxílio de solução de problemas, desenvolvendo em todas as suas 

atividades a consciência ética, responsabilidade social e responsabilidade ambiental.  
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III – BASES TECNOLÓGICAS 

O Auxiliar de Contabilidade desenvolve competências e habilidades voltadas na elaboração, no 

acompanhamento, análise e controle das rotinas administrativas/contábeis das organizações. Atua 

desenvolvendo atividades pertinentes, auxiliando gestores e líderes na condução dos processos operacionais 

da área contábil e na interface com demais setores da empresa, bem como o público externo. 

Conhecimentos que contribuem com as atividades profissionais do Auxiliar de Contabilidade.   

Ambiente organizacional e as competências exigidas no atual contexto global e tecnológico;  

Mercado de trabalho;  

Organizações, diferentes modelos e controles financeiros existentes nas empresas;    

Evolução história da Contabilidade, seus processo, seus clientes e o papel das TIC’s como ferramenta de 

apoio;  

Demonstrativos Contábeis (Balanço Patrimonial, D.R.E, etc.); 

Registro e escrituração contábil a partir de fatos administrativos, depreciação, operações com mercadoria, 

folhe de pagamento, etc; 

Objetivos e características da escrituração digital (SPED Contábil); 

Métodos de valoração dos estoques, cálculo de impostos e processo do inventário. 

Análise da “saúde” das Organizações, através dos indicadores econômicos/financeiros.   

 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivas e exercícios práticos que possibilitem a fixação dos conteúdos disponibilizados e também 

estimulem a aprendizagem, buscando a interação com os alunos;  

Apresentação e elaboração de modelos de controles financeiros/contábeis;   

Análise, elaboração, acompanhamento e interpretação de relatórios contábeis existentes nas empresas; 

Trabalhos em equipe, incentivando a convivência entre os grupos de alunos e desenvolvendo habilidades de 

saber se posicionar, escutar, interpretar e raciocinar como grupo; 

Apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos alunos desenvolvendo a capacidade de se expressar em 

público. 

Debates, discussão de estudos de casos, seminários, exercícios individuais e em grupos  

Filmes/Vídeos técnicos/Palestras. 

Visitas Técnicas que possibilitem o conhecimento de práticas contábeis desenvolvidas pelas empresas 

visitadas; 

Exercícios e trabalhos em equipe que possibilitem o desenvolvimento do raciocínio lógico e capacitem os 

alunos na interpretação dos fatos administrativos e respectivo registros; 

Capacitar os alunos a interpretar os dados das demais áreas da empresa e desenvolver modelos de controles 

que auxiliem a gestão do patrimônio das empresas. 
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V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Material didático (apostilas e exercícios de fixação), Lousa, Notebook, Data Show, Internet, Biblioteca, 

Revistas/ Artigos selecionados em fontes confiáveis referente ao conteúdo das aulas. 

Laboratório de informática possibilitando a criação de relatórios contábeis, desenvolvimento e utilização de 

planilhas eletrônicas. 

VI - AVALIAÇÃO 

Avaliação de Impacto (inicial):  

Identificar o nível de conhecimento dos alunos (oral e escrita), com objetivo de mensurar os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre os conteúdos que serão trabalhados. Aplicação de questionário como instrumento 

de avaliação diagnóstica  

Avaliação Formativa (durante o desenvolvimento das situações de aprendizagem): 

Acompanhamento progressivo do aluno; para o desenvolvimento das competências esperadas, para fornecer 

informações sobre o seu desempenho; 

Atividade escrita com referência aos conteúdos trabalhados em sala, debates e simulados; 

Desenvolvimento de atividades em grupos, avaliando a participação, interação e comportamento dos alunos; 

Elaboração de debates e apresentação de trabalhos, avaliando o desenvolvimento da capacidade de se 

expressar em público; 

Avaliação e exercícios de recuperação, quando necessários. 

Avaliação Somativa (ao final do desenvolvimento): 

Avaliação individual e/ou grupal, ao final do curso, contemplando todo o conteúdo trabalhado, 

diagnosticando o aprendizado desenvolvido pelo aluno.  

A nota final é a média aritmética das 03 (três) avaliações aplicadas ao longo do curso.  
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 

Mensagem de boas-vindas ao Ceprocamp. 

Apresentação do professor, início da construção 

do acordo pedagógico “professor e alunos” e 

apresentação do conteúdo a ser trabalhado. 

Exposição oral, pelo professor e apresentação 

individual de cada aluno elencando suas 

expectativas sobre o curso. 

02 

Perfil, papel e atividades do auxiliar de 

contabilidade. 

Principais qualidades e habilidades. Futuro da 

ocupação.  

Apresentação do organograma funcional da área 

Aula expositiva. 
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contábil de uma empresa. 

03 

Qualidades/habilidades necessárias para um 

bom profissional. Código de Ética profissional. 

As Empresas: classificações e aspectos legais. 

Aula expositiva, promovendo a discussão do 

conteúdo entre os alunos. Exercícios em 

equipe. 

04 

Classificação das empresas: Tipo de atividade; 

Área de atuação; Tamanho; Titularidade do 

capital. 

Continuação da aula anterior, e exercícios de 

fixação. 

05 

Planejamento da Ação Empresarial. Eficiência, 

eficácia e efetividade. 

Aula expositiva. Utilização do Datashow. 

06 

Direção da ação empresarial: conceitos; tipos de 

decisões; liderança e motivação.  

Elaboração de relatório sobre filme 

apresentados. 

07 

Controle da ação empresarial: o processo de 

controle; tipos de controle. 

Dinâmica: Qual a função mais importante? 

08 

1ª Avaliação – Correção. 

 

Correção, pelo professor da 1ª avaliação, 

elencando os principais pontos (positivos e a 

melhorar). Aula expositiva elencando sua 

importância da avaliação no contexto das 

empresas. 

09 

Procedimentos para abertura de empresa. 

Registro da empresa: “O Contrato Social” 

Atividade em grupo, elaboração do contrato 

social de uma empresa fictícia. 

10 

Introdução a Contabilidade ; Conceito 

;Evolução Histórica; Funções/Processos 

Clientes (Usuários); Contabilidade 

Informatizada   

Filme sobre evolução histórica da 

Contabilidade 

11 

Princípios Contábeis: Entidade; Continuidade; 

Oportunidade; Competência; Prudência e 

Registro pelo Valor Original. 

Exercício em grupo sobre interpretação e 

aplicação dos princípios. 

 

12 

Bens, Direitos e Obrigações, Conceito de Ativo 

e Passivo. 

Aula expositiva 

13 

Atividades complementar sobre Bens, Direitos e 

Obrigações. 

Exercícios 

14 

Equação fundamental do Patrimônio; 

Aspectos Qualitativos e Quantitativos. 

Aula expositiva, apresentação da equação 

fundamental do patrimônio. 

15 

Equação fundamental do Patrimônio; 

Aspectos Qualitativos e Quantitativos. 

Continuação da aula anterior, e exercícios de 

fixação. 

16 

Patrimônio Líquido/Situações Líquidas;  

Representação Gráfica do Patrimônio. 

Aula expositiva e exercícios para fixação dos 

conteúdos. 

file:///C:/Users/User/Documents/FERNANDO/Contrato%20Social%20de%20Empresa%20modelo.doc
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17 

Balanço Patrimonial; Plano de Contas: 

Conceito, contas patrimoniais e contas do 

resultado. 

 

Exercício em grupo sobre modelo de plano de 

contas em sintonia com a estrutura 

empresarial. 

18 

Balanço Patrimonial; Plano de Contas: 

Conceito, contas patrimoniais e contas do 

resultado. 

Continuação da aula anterior, e exercícios de 

fixação. 

19 

Regime de Competência x Regime de Caixa Debate em grupo. Qual diferença entre 

regime de caixa e competência? 

20 

DRE- Demonstração do Resultado do Exercício; 

Conceito; Elementos. 

 

 Apresentação de DRE utilizando Data Show. 

Atividade extra sala: pesquisa e apresentação 

de modelos de DRE. 

21 

DRE- Demonstração do Resultado do Exercício; 

Conceito; Elementos. 

 

Continuação da aula anterior, e exercícios de 

fixação. 

22 

Integração de DRE e BP.  

Revisão para avaliação 

Aula expositiva, promovendo a discussão do 

conteúdo entre os alunos. Exercícios em 

equipe. 

23 

Avaliação 2 

 

Avaliação 2 abordando os conteúdos 

trabalhados e desenvolvidos até o momento 

24 

Correção avaliação 2 Correção, pelo professor da 2ª avaliação, 

elencando os principais pontos (positivos e a 

melhorar).  

25 

Proporcionalidade; Regra de três; Porcentagens; 

Calculando o “quanto por cento”;  

Aula expositiva, promovendo a discussão do 

conteúdo entre os alunos. Exercícios em 

equipe. 

26 

Juros Simples e Juros Compostos. Continuação da aula anterior, e exercícios de 

fixação. 

27 

Depreciação, Exaustão, Amortização. Aula expositiva com apresentação dos 

conceitos utilizando a lousa. Exercícios 

fixação conteúdo, atividades práticas. 

28 

Sistema Tributário Nacional; Tributo x 

Impostos; 

Filme sobre carga tributária brasileira. 

Debate: Pra onde vai nossos impostos? 

29 

Noções sobre legislação trabalhista; 

Contabilização folha de pagamento; Principais 

proventos e descontos. 

Aula expositiva com apresentação dos 

conceitos utilizando a lousa. Exercícios 

fixação conteúdo, atividades práticas. 

30 

Noções sobre legislação trabalhista; 

Contabilização folha de pagamento; Principais 

proventos e descontos. 

Continuação da aula anterior, e exercícios de 

fixação. 

31 

Visita Técnica Visita Técnica 
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32 

Comparação do Fluxo Econômico x Fluxo 

Financeiro. Variação e Análise. Fluxo de Caixa.  

Elaboração do Fluxo de caixa . Modelo direto 

/indireto. 

33 

Contabilização das contas de Resultados e 

Apuração Contábil do Lucro. 

 

Aula expositiva, promovendo a discussão do 

conteúdo entre os alunos. Exercícios em 

equipe. 

34 

Estoques e o Custo da Mercadorias Vendidas. 

Métodos de Controle: PEPS, UEPS e Média 

Ponderada 

Apresentação utilizando Data Show. 

Atividade extra sala: pesquisa e apresentação 

de modelos de controle. 

35 

Estoques e o Custo da Mercadorias Vendidas. 

Métodos de Controle: PEPS, UEPS e Média 

Ponderada 

Continuação da aula anterior, e exercícios de 

fixação. 

36 

Revisão para Avaliação 3 Aula expositiva, promovendo a discussão do 

conteúdo entre os alunos. Exercícios em 

equipe. 

37 

3ª Avaliação Avaliação individual, abordando os 

conteúdos trabalhados durante todo o curso. 

38 

Correção e Recuperação notas. Correção avaliação 3 e avaliação de 

recuperação. 

39 

Análise das demonstrações contábeis. Aula expositiva com apresentação dos 

conceitos utilizando a lousa. Exercícios 

fixação conteúdo, atividades práticas 

40 

Análise das demonstrações contábeis. 

Apresentação resultados finais. 

Continuação. Divulgação notas e frequências. 
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