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Evolução da Contabilidade. Objetivos da Contabilidade. Características qualitativas da
informação contábil. Postulados contábeis. Os princípios contábeis. A evidenciação. O
ativo e sua avaliação. O passivo e sua mensuração. O patrimônio líquido. Receitas,
ganhos, despesas e perdas.
OBJETIVOS
Compreender o papel da teoria da contabilidade em suas diversas classificações;
Desenvolver uma visão crítica sobre o processo evolutivo da contabilidade e seus
mecanismos operacionais, especialmente no que se refere a fatores que possam contribuir
para explicar e predizer práticas contábeis.
PERFIL DO EGRESSO
O egresso do curso de Ciências Contábeis da FAT deve estar apto a compreender as
questões socioeconômicas nos diferentes modelos de organização e exercer o pleno
domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo produção e utilização de relatórios
contábeis, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e

de quantificações de

informações financeiras, patrimoniais e governamentais. Espera-se que ele não apenas
esteja apto a contribuir para que as organizações alcancem maior grau de eficácia, sob o
ponto de vista econômico-financeiro, mas também possa tratar a Contabilidade como
instrumento de apoio à cidadania. O pressuposto fundamental é o de que, neste limiar de
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século, as organizações devem ser exigidas a prestar contas mais amplas sobre os efeitos
sociais de suas atividades.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Origem e evolução do conhecimento contábil
2. Estrutura conceitual básica da contabilidade: objetivos e características qualitativas da
informação contábil; postulados, princípios e convenções contábeis.
3. Ativo: conceitos e critérios de mensuração
4. Passivo: identificação e mensuração
5. Despesas, Receitas, Perdas e Ganhos: reconhecimento e mensuração
6. Tópicos especiais em mensuração: o problema dos intangíveis, general price-level
accounting, efeitos comportamentais da mensuração contábil.
7. Evidenciação: definição de políticas contábeis, Off-Balance-Sheet, True and Fair View
e métodos de divulgação.
8. Abordagens metodológicas para a formulação de uma teoria em contabilidade
9. A Teoria Positiva da contabilidade: características, origem e desenvolvimento
10.

O ambiente econômico da contabilidade: eficiência de mercado e modelos de

precificação de ativos
11.

Conseqüências econômicas da informação contábil: relação entre lucro e preço de

ações
12.

A Regulamentação da contabilidade

13.

Agency Theory: implicações para a prática contábil

14.

A pesquisa em contabilidade: metodologias, evolução e desafios.
METODOLOGIA

Na condução do curso serão utilizadas as seguintes estratégias: aulas expositivas, leituras
dirigidas, fichamentos, resumos, seminários, estudo de casos, debates e provas.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e envolverá assiduidade, pontualidade, participação, atividades
desenvolvidas durante o processo, seminário e prova.
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