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EMENTA 

Redução ao valor recuperável de ativos. Ajustes a valor presente e valor justo. Investimentos societários: 
método de custo, método de equivalência patrimonial e ágio/deságio. Combinação de negócios. Consolidação 
das Demonstrações contábeis. Correção integral. 

 
OBJETIVOS 

  OBJETIVO GERAL 
Proporcionar aos alunos conhecimentos avançados de contabilidade, no que se refere à mensuração e registros 
dos ativos, investimentos societários e consolidação das demonstrações contábeis. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Compreender os procedimentos relativos à mensuração e registro dos ativos da empresa; 
 Compreender os procedimentos referentes a participação societária e negócios conjuntos; 
 Compreender o processo de consolidação e correção das demonstrações contábeis. 

   
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CARGA HORÁRIA 

UNIDADE I 
 
1.1 Valor presente e valor justo 
1.1.1 Definição 
1.1.2 Unidade de contabilização 
1.1.3 Mensuração 
 

1.2 Redução do valor recuperável dos ativos 
1.2.1 Identificação 
1.2.2 Teste de recuperabilidade 
1.2.3 Mensuração do valor recuperável 
1.2.4 Perda por desvalorização 
 

 
 

10H 
 
 
 
 
 

10H 
 

UNIDADE II 
 
2.1. Investimentos Societários 
2.1.1 Método do custo 
2.1.2 Método da equivalência patrimonial 
2.1.3 Método do valor justo 
2.1.4 Ágio/deságio 
 

2.2 Combinação de negócios 
2.2.1 Negócios conjuntos 
2.2.2 Joint venture 
2.2.3 Joint operation 
 

 
 

10H 
 
 
 
 
 

10H 
 

UNIDADE III 
 
3.1. Consolidação das demonstrações contábeis 
3.1.1 Quem deve apresentar 
3.1.2 Bases para consolidação 
3.1.3 Procedimentos de consolidação 
 

3.2. Correção Integral 
3.2.1 Moeda funcional 
3.2.2 Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio 
3.2.3 Conversão de demonstrações contábeis 
 

 
 

10H 
 
 
 
 

10H 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
As aulas serão conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos da disciplina, utilizando diferentes 
técnicas de ensino-aprendizagem. O professor desempenhará o papel de orientador dos alunos, e não apenas 
expositor do conteúdo da disciplina, solicitando estudo e pesquisa de seu conteúdo fora de sala de aula e, na 
sala, discussão em grupo e utilização de diferentes recursos que facilitem o processo de aprendizagem. Deverão 
ser realizadas avaliações periódicas com o objetivo de averiguar o grau de aprendizado do aluno.  
   

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
As avaliações periódicas podem ser realizadas através de: (i) provas, (ii) trabalhos/exercícios individuais ou em 
grupo, (iii) estudos de casos, (iv) apresentação de seminários e/ou (v) análise de frequência e participação nos 
debates em sala de aula. A avaliação a ser adotada terá como base o desempenho do aluno na tarefas 
programadas, que pode ser a combinação de mais de um tipo de avaliação. Habitualmente, cada avaliação será 
composta de: 

a) Prova – escrita, seminário, trabalho ou estudo de caso – (60%) 
b) Resolução de exercícios e síntese do capítulo do assunto (30%) 
c) Frequência e participação nos debates em sala de aula (10%) 

 
Para cada instrumento de avaliação, serão utilizados critérios de avaliação específicos, indicados pelo professor. 
Ao longo da disciplina, caso não sejam realizados exercícios que representem até 30% da nota da unidade, o 
restante será atribuído à prova, podendo, neste caso, ultrapassar os 60%, até completar os 100% da avaliação. 
Assim, as datas prevista para as provas são: 
 

Avaliação Data Prevista 
Prova 01 
Prova 02 
Prova 03 

Reposição 
Prova Final 

10/03/2016 
14/04/2016 
24/05/2016 
31/05/2016 
09/06/2016 

 
Observações: 

 Somente poderá ser deixada para reposição 1 (uma) prova; 
 Não será reposta a menor nota (de prova já realizada); 
 Atividades complementares poderão ser solicitadas a qualquer momento, com vistas em melhor fixação 

do conteúdo da disciplina; e, 
 As datas das provas poderão ser ajustadas por motivos de força maior. 
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COMPLEMENTAR 
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ALMEIDA, M. C. Curso de contabilidade intermediária superior em IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Paulo: Atlas, 2014. 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade avançada. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

LINKS PARA PESQUISA RECOMENDADOS: 
 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC): http://www.cpc.org.br/index.php  
Domínio Público: http://www.dominiopublico.gov.br/ 
Periódicos da CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp 
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