RESOLUÇÃO CAS Nº 02/2016
ALTERA A RESOLUÇÃO CAS Nº 06/2014 QUE
TRATA SOBRE O REGULAMENTO DAS
ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DAS FA-CULDADES
INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS – FEMA.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR,
face ao disposto no Artigo 5º do Regimento Unificado
das Faculdades Integradas Machado de Assis,
credenciada pela Portaria Ministerial nº 833 de
27/04/2001, publicado no Diário Oficial da União de 30
de abril de 2001,
- Considerando o disposto no Projeto Pedagógico de Curso – PPC do Curso de Ciências Contábeis;
- Considerando Ata n. 008/2016 de 25 de fevereiro de 2016, da reunião do Conselho de Administração
Superior - CAS, baixa a seguinte:

RESOLUÇÃO
Art. 1o – Aprova as ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS das Faculdades Integradas Machado de Assis - FEMA;
Art. 2o – O regulamento, apenso por cópia, é parte integrante desta resolução;
Art. 3º - Fica REVOGADA a RESOLUÇÃO CAS Nº 06/2014, de 29 de maio de 2014.
Art. 4o – Esta Resolução entrará em vigor na presente data, revogadas todas as disposições
em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santa Rosa, RS, 25 de fevereiro de 2015.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Presidente do Conselho de Administração Superior
Faculdades Integradas Machado de Assis - FEMA
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Art. 1º - O presente regulamento tem por objetivo orientar o processo de desenvolvimento de
atividades práticas previstas nas disciplinas do 1º ao 6º semestre, nas disciplinas de formação
profissional, previstas no PPC 2013 e com horas curriculares destinadas para realização de atividades
relacionadas às práticas profissionais.
Parágrafo único: a proposição das atividades desenvolvidas por cada componente
curricular, partirá do professor do componente curricular. Essa proposição e será submetida ao NDE
para apreciação.
Art. 2º - As Atividades serão realizadas individual ou em grupo de até dois integrantes.
1º § - É de responsabilidade dos acadêmicos a manutenção e o zelo pelas informações
desenvolvidas durante o decurso das atividades.
2º § - As atividades somente poderão ser executadas por grupos onde os dois
acadêmicos encontrem-se matriculados nos mesmos componentes curriculares que possuam carga
horária prática.
3º § - Quando de transferência do acadêmcio com aproveitamento dos componentes
curriculares que possuam carga horária prática, caberá ao professor do componente curricular, sob a
supervisão da Coordenação do Curso de Ciências Contábeis fazer o alinhamento das atividades do
acadêmico.
Art. 3º - As Atividades serão direcionadas de acordo com as diretrizes da proposta de atividade
integradora constante no apêndice A, podendo sofrer alteração em conformidade com o art. 1
paragrafo único.
Art. 4º - Este regulamento pode ser alterado por sugestão e/ou necessidade imperiosa de
novas adaptações, visando o seu aprimoramento e deve ser submetido à apreciação e posterior
avaliação da Coordenação e/ou do NDE do Curso de Ciências Contábeis e das demais instâncias
competentes para sua apreciação na FEMA.
Art. 5º - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Coordenação do curso de
Ciências Contábeis.
Art. 6º - Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração Superior - CAS.
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APÊNDICE A
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1º SEMESTRE
CONTABILIDADE BÁSICA
Ementa:
Conceito de Contabilidade. Origem, objetivos e usuários da Contabilidade. Estudo do patrimônio e
das variações patrimoniais. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Planificação contábil.
Procedimentos Básicos de escrituração. Regime de caixa e competência. Formação do Resultado e
encerramento do exercício social. Balancete e Demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício.
Objetivo:
Compreender o mecanismo de funcionamento da contabilidade e quais são os fatores que impactam
sobre o seu desenvolvimento e o controle do patrimônio.
ATIVIDADE PROPOSTA
1. Lançamentos Inerentes à Integralização do Capital Pelos Sócios ( Dinheiro e/ou Bens).
2. Os Atos/Fatos Administrativos relacionados às transações contábeis deverão ocorrer necessariamente
entre os períodos do primeiro Trimestre/2014 .
3. A Empresa deverá ter no mínimo 03(três) Operações de Aquisição de Bens/Serviços consumidos na
Prestação de Serviços, 03( três) Operações de Receitas com prestações de Serviço, 01 (uma) operação de
empréstimo Junto à instituições Financeiras, e deverá apresentar despesas inerentes a atividade escolhida, tais
como: Material de uso/consumo, material de expediente, água, energia, aluguéis, etc... . Estas regras deverão ser
aplicadas a cada Competência, encerrando-se no trimestre ora pretendido.
4. Provisões/Passivos : A cada Competência deverá ser realizada provisão/Passivos referente Ordenados e
Salários incluindo respectivos Impostos sobre tais proventos. Além disso, após a apuração de Resultado deverá
ser provisionado Impostos Sobre o Lucro, se for o caso.
5. Deverão ser realizados Pagamentos de Passivos já constituídos, da mesma forma que serão
contabilizados recebimentos de Prestações de Serviço a Prazo.

2º SEMESTRE
CONTABILIDADE GERAL
Ementa:
Revisão das operações básicas para o encerramento da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do
Balanço Patrimonial (BP). Plano de Contas: elenco, função e funcionamento. Princípios de Contabilidade.
Escrituração Contábil: Livro Razão e Diário. Subscrição e Integralização de Capital. Impostos sobre operações
com mercadorias e produtos. Apuração contábil dos tributos incidentes sobre as operações de compra e venda.
Operações com mercadorias, critérios de avaliação de estoque, apuração do custo das mercadorias e produtos
vendidos. Operações com bens do Ativo Imobilizado. Operações diversas. Contabilização da folha de pagamento
e das provisões para férias e décimo terceiro salário. Encerramento do exercício, apuração e destinação do
resultado. Preparação e elaboração da DRE e BP.

Objetivo:
Compreender o mecanismo de funcionamento e movimentação da contabilidade, assim como as normas que
impactam no processo de mensuração, registro e evidenciação dos fatos e atos contábeis.

ATIVIDADE PROPOSTA
1.
Os Atos/Fatos Administrativos relacionados às transações contábeis deverão ocorrer necessariamente
entre os períodos do segundo Trimestre/2014.
2.
A Empresa deverá ter no mínimo 05(cinco) Operações de Aquisição de Mercadorias para revenda,
realizando o controle permanente dos estoques, assim como apropriando os impostos incidentes sobre a compra
de Mercadorias.
3.
A Empresa deverá ter no mínimo 05(cinco) Operações de Venda de Mercadorias, realizando o controle
permanente dos estoques, apropriação dos impostos incidentes sobre a venda de Mercadorias, efetuando o
cálculo da margem de lucro sobre preço de compra e sobre preço de venda.
4.
A empresa deverá efetuar a depreciação dos bens do ativo imobilizado considerando o período de
apuração (segundo Trimestre/2014).
5.
A empresa deverá a cada competência realizar a provisão referente a Ordenados e Salários,
considerando as férias e o 13°salário, incluindo respectivos Impostos sobre tais proventos.
6.
Ao final do Trimestre a empresa deverá elaborar e imprimir BP (Balanço Patrimonial), DRE
(Demonstração do Resultado do Exercício), DLPA (Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados), DMPL
(Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido) e Notas Explicativas, e a Impressão dos Livros: Diário e
Razão.
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3º SEMESTRE
CONTABILIDADE INTERMEDIARIA I E CONSTITUIÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS
Constituição e Organização de Empresa
Ementa:
Sociedade em geral: atos de empresa; atos econômicos; firma e denominação social; dissolução;
liquidação. Sociedade em nome coletivo, Sociedade em comandita simples e Sociedade em
comandita por ações: origem e definição, nome empresarial, responsabilidade dos sócios;
constituição e registro. Sociedade por ações, Sociedade em conta de participação, Sociedade
limitada e Sociedade cooperativa: origem e definição; nome empresarial; responsabilidade dos
sócios; constituição e registros; aumento ou redução do capital social; encerramento das atividades.
EIRELI e microempreendedor individual. Registro dos atos constitutivos na Junta Comercial, na
Receita Federal, na Receita Estadual e na Prefeitura Municipal e outros registros necessários.
Objetivo:
Conhecer os tipos de sociedade para poder constituir e organizar empresas quando do desempenho
de suas atividades.
Contabilidade Intermediária I
Ementa:
Tratamento Contábil das contas: Clientes, Estoques, Créditos de Longo Prazo, dos Investimentos, do
Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível. Contabilidade Comercial e Rural.
Objetivo:
Aplicar as normas brasileiras de contabilidade pertinentes as contas relacionadas e entender a
sistemática de contabilização das operações realizadas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Constituição e Organização de Empresa
1 – Elaborar Contrato Social – com arquivamento na Jucergs, constituída por 2 sócios – definir denominação
social (com reserva de nome), nome fantasia, objeto social, capital social, data início atividade (de acordo com o
lançamento inicial), endereço, administração, demais cláusulas, visto OAB, juntar documentação e viabilidade
pelo sistema da Jucergs (FCN).
2 – Enquadramento de ME ou EPP – se necessário
3 – Inscrição Receita Federal do Brasil (RFB) – DBE
4 – Inscrição na Secretaria da Fazenda (ICMS) – documentação e registro
5 – Inscrição na Prefeitura Municipal – requerimento, juntada de documentos
6 – Plano de Prevenção de Combate a Incêndio (PPCI) – juntada de documentos
7 – Demais inscrições necessárias dependendo da atividade da empresa – tais como: vigilância sanitária, meio
ambiente, conselho regional e demais

Contabilidade Intermediária I
1.
Os Atos/Fatos Administrativos relacionados às transações contábeis deverão ocorrer necessariamente
entre os períodos do terceiro Trimestre/2014.
2.
A Empresa deverá ter no mínimo 08(oito) Operações de Aquisição de Mercadorias para revenda, todas
a prazo, realizando o controle permanente dos estoques, assim como apropriando os impostos incidentes sobre a
compra de Mercadorias e o controle de pagamentos e baixas de fornecedores.
3.
A Empresa deverá ter no mínimo 08(oito) Operações de Venda de Mercadorias, todas a prazo,
realizando o controle permanente dos estoques, apropriação dos impostos incidentes sobre a venda de
Mercadorias, efetuando o cálculo da margem de lucro sobre preço de compra e sobre preço de venda, além do
controle e baixa do pagamento da conta clientes.
4.
Realizar a contratação de financiamento para aquisição de máquinas, prédios ou veículos. O
financiamento deve ser contratado em, no mínimo, 24 parcelas para pagamento à taxa de mercado (taxas
normalmente praticadas na realidade). Controlar e baixar os pagamento, bem como os encargos financeiros
transcorridos e a apropriar.
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5.
A empresa deverá efetuar a depreciação dos bens do ativo imobilizado considerando o período de
apuração (Terceiro Trimestre).
6.
Ao final do Trimestre a empresa deverá elaborar e imprimir BP (Balanço Patrimonial), DRE
(Demonstração do Resultado do Exercício), DLPA (Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados), DMPL
(Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido) e Notas Explicativas, e a Impressão dos Livros: Diário e
Razão.

4º SEMESTRE
CONTABILIDADE INTERMEDIARIA II E CONTABILIDADE DE CUSTOS I

Contabilidade Intermediária II
Ementa:
Instrumentos Financeiros - Ativos e Passivos. Tratamento Contábil do Passivo Circulante e Não Circulante.
Patrimônio Líquido. Demonstração do Resultado do Exercício: Contabilização dos Juros sobre Capital Próprio e
dos Tributos sobre o Lucro, Participações no Resultado e Destinação do resultado do exercício. Demonstração
do Valor Adicionado; Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido; e Notas explicativas das Demonstrações Contábeis.

Objetivo:
Aplicar as normas brasileiras de contabilidade pertinentes às contas relacionadas e entender a sistemática de
contabilização das operações realizadas.

Contabilidade e Análise de Custos I
Ementa:
Contabilidade de Custos. Conceitos básicos de custos, classificações e nomenclatura. Custeio por Absorção
Integral. O ciclo básico da contabilidade de custos. A problemática do rateio dos custos indiretos de fabricação.
Custeio variável: análise custo/volume/lucro.

Objetivo:
Proporcionar o aprendizado das metodologias e técnicas de contabilização dos custos, assim como a
compreensão da contabilidade de custos quanto aos aspectos históricos, objetivos, terminologia, formas de
apropriação e contabilização, de modo a evidenciar a sua utilidade no processo de mensuração, avaliação de
estoque e auxílio à tomada de decisão empresarial.

ATIVIDADE PROPOSTA
 Contabilidade Intermediária II
1. Ao final do Trimestre a empresa deverá elaborar e imprimir BP (Balanço Patrimonial), DRE
(Demonstração do Resultado do Exercício), DLPA (Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados), DMPL
(Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido) e Notas Explicativas, e a Impressão dos Livros: Diário e
Razão.
2. Deverá se avaliado o grau de incerteza quanto ao valor recuperável dos ativos financeiros avaliados com
base no custo ou custo amortizado e registrar reduções para perda, se necessário, com base em evidências.
3. Ajuste ao Valor Presente - Os itens do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou
de curto prazo quando houver efeitos relevantes, deverão ser ajustados a valor presente com base em taxas de
desconto que reflitam as melhores avaliações atuais do mercado. ( Idéia - Utilizar o Componente de Matéria
de Financeira). Nesse sentido, aplicaremos as Demonstrações Financeiras da Empresa: Ajustes ao Valor
Presente nos Ativos Financeiros ( Contas a Receber/Clientes). Ajustes ao Valor Recuperável pela Provisão de
crédito de Liquidação Duvidosa nos Ativos Financeiros ( Contas a Receber/Clientes). Ajustes nos Passivos
Financeiros pela mudança de cenário Econômico ( Taxa de Juros)
4. Cálculo e Contabilização dos Juros S/Capital Próprio e Tributos Sobre o Lucro.
5. Destinação e Contabilização do Resultado do Trimestre.
6. A empresa deverá a cada competência realizar a provisão referente a Ordenados e Salários,
considerando as férias e o 13°salário, incluindo respectivos Impostos sobre tais proventos.
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 Contabilidade e Análise de Custos I
1. Identificar os gastos realizados nas operações industriais, classificando-os em investimentos, custos,
despesas e perdas;
2. Classificar os custos de acordo com a classificação de custos (fixos e variáveis; diretos e indiretos);
3. Definir os produtos que serão analisados e definir critérios de rateio dos custos indiretos.
4. Realizar o ciclo básico da Contabilidade de Custos;
5. Implementar o método de custeio por absorção;
6. Implementar o método de custeio variável: calcular MC, PE e MS.

5º SEMESTRE
CONTABILIDADE DE CUSTOS II E CONTABILIDADE AVANÇADA E ANÁLISE DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Contabilidade Avançada
Ementa:
Coligadas, equiparadas e controladas. Transações entre partes relacionadas. Métodos de Avaliação
de Investimento. Consolidação das demonstrações contábeis. Reestruturações societárias –
incorporação, fusão, cisão e aspectos fiscais. Ganhos e Perdas de Capital. Juros Sobre o Capital
Próprio. Extinção de Sociedades. Demonstração do Valor Adicionado. Contabilização de Provisões,
Arrendamento Mercantil (leasing), consórcios e seguros. Operações diversas. Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Objetivo:
Proporcionar o aprendizado das técnicas de consolidação das demonstrações contábeis e o
conhecimento dos procedimentos de constituição, legalização, fusão, cisão e dissolução de
empresas.

Contabilidade e Análise de Custos II
Ementa:
Integração custo/contabilidade. Contabilização de custos industriais: materiais diretos, mão de obra
direta e custos indiretos de fabricação – CIF. Sistema de Acumulação de Custos. Impactos das
diferentes filosofias de custeio na valorização do Estoque e no Resultado da entidade. Tratamento
contábil das perdas no processo produtivo: Subprodutos e sucatas. Métodos de avaliação de
produção em andamento. Avaliação de estoques de produtos pela sistemática não integrada. Custos
na produção conjunta. Métodos de Custeio. Sistema de Pré-determinação de custos. Sistema de
Mensuração de Custos.
Objetivo:
Proporcionar ao acadêmico conhecimento sobre os diversos custos industriais, sistemas de custos e
métodos de custeio, de modo a proporcionar qualificação quanto à mensuração de custos, avaliação
do resultado, controle, planejamento e auxílio à tomada de decisão empresarial.
Análise das Demonstrações Contábeis
Ementa:
Estrutura, análise e interpretação de balanços. Sistemas de Informação Contábil e os Princípios de
Contabilidade. Estrutura das Demonstrações Contábeis (BP e DRE). Introdução a análise de
balanço: Análise Horizontal e Vertical. A Análise da liquidez e do endividamento. Análise da
rotatividade (do giro). Análise da rentabilidade. Análise da Demonstração do Fluxo de Caixa e Análise
da Demonstração do Valor Adicionado.
Objetivo:
Proporcionar o aprendizado quanto a elaboração e análise das demonstrações contábeis, de
pareceres e de relatórios que contribuam com os diferentes usuários das informações contábeis.
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ATIVIDADE PROPOSTA
 Contabilidade e Análise de Custos II
1. Criar departamentos produtivos e auxiliares, de forma que possa ser realizada a Departamentalização;
2. Realizar a departamentalização, conforme o esquema básico de contabilidade de custos;
3. Definir alguns tipos de desperdícios e atribuir valor para que estes sejam separados, conforme o Custeio
por Absorção Ideal;
4. Aplicar sobre a departamentalização o método de custeio RKW para formação do preço de venda.
5. Descrever os processos e atividades para o desenvolvimento do Custeio ABC, atribuindo valores para as
atividades e definindo os direcionadores.
 Análise das Demonstrações Contábeis
1. A partir das demonstrações contábeis produzidos nos semestres anteriores – efetuar análise econômicofinanceira com a utilização de técnicas e métodos específicos – Dentre eles: Indicadores/quocientes para análise
financeira, do endividamento e dos resultados/econômicos da organização.
2. Será possível comparar os resultados da empresa quando da prestação de serviços e os resultados após a
inclusão da atividade comercial e ainda após inclusão a atividade industrial
3. Aplicar a AV% e AH% como técnica complementar no intuito de planjar resultados futuros com base
na evolução da organização e nas tendências identificadas nos cenários de crescimento ou estagnação da
economia local e regional.
4. Avaliar os resultados com bas em BP antes dos ajustes da Contabilidade intermediária II e os resultados
após os ajustes ( compreender a importância dos mesmos)
 Contabilidade Avançada
1. Transações entre partes relacionadas.
Fazer lançamentos contábeis relativos à fatos ocorridos entre partes relacionadas, e após mostrar a
evidenciação dos mesmos, de acordo com as normas, no corpo das demonstrações contábeis e em notas
explicativas.
2. Juros Sobre o Capital Próprio.
Proceder o cálculo completo, apropriação e pagamentos. Fazer todos os lançamentos contábeis inerentes,
bem como gerencialmente demonstrar a economia tributária gerada.
3. Extinção de Sociedades.
Proceder a Dissolução, Liquidação e Extinção, compreendendo todas as etapas de lançamentos contábeis,
avaliação dos bens, recebimento em bens, devolução do Patrimônio Líquido aos acionistas, eventuais rateios de
acordo com o tipo de ação dos acionistas, estruturações de DRE e BP de Liquidação, e demais procedimentos
inerentes cabíveis de acordo com o quadro que se apresentar.
4. Demonstração do Valor Adicionado.
Elaborar a Demonstração do Valor Adicionado.
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6º SEMESTRE
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E CONTABILIDADE GERENCIAL
Contabilidade e Planejamento Tributário
Ementa:
Noções de Contabilidade Tributária: Sistema de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e
Simples Nacional). Principais aspectos da legislação tributária brasileira. Tributos federais, estaduais e
municipais incidentes sobre o resultado, sobre o faturamento e sobre o valor agregado. Planejamento Tributário:
conceitos e objetivos, características, classificação, abrangência e alternativas, elisão, evasão e elusão fiscal.

Objetivo:
Proporcionar, ao educando a compreensão do sistema tributário brasileiro, assim como da operacionalização dos
tributos.

Contabilidade Gerencial
Ementa:
Fundamentos da Contabilidade Gerencial: informação contábil gerencial, diferença ente contabilidade gerencial
e financeira. Medidas não financeiras. Cadeia de Valor. Processos e Atividades. Gestão de Custos e Preço:
sistemas de custeio, custos e formação de preços, gestão baseada em atividades. Planejamento Orçamentário.
Ferramentas de Planejamento e Controle: Gestão do Negócio. Sistema de Mensuração de desempenho.
Modelos de Mensuração de Desempenho. Casos Práticos.

Objetivo:
Proporcionar conhecimentos para elaborar planilhas e relatórios contábeis, para a interpretação e criação de
estratégias que sirvam como instrumento gerencial.

ATIVIDADE PROPOSTA

1.

1.
2.
3.

Contabilidade e Planejamento Tributário
Reavaliação do ativo, planejamento tributário nas diversas modalidades (Simples, Presumido, Real);
Contabilidade Gerencial
Avaliar e adaptar os preços de venda praticados pela empresa (análise da concorrência – mercado);
Avaliar a estrutura de capital da organização;
Avaliar o EBITDA ( indicador de desempenho) ou outro que venha a ser considerado adequado para o
perfil da empresa;
4. Avaliar a riqueza gerada pela empresa ao acionista – EVA;
5. Revisar pontos de equilíbrio da organização e a partir desta revisão avaliar o GAO e o GAF
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