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 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE 
NÍVEL 1 – 2 – 3   

 
Realização: SESCON SERRA GAUCHA – Associação das Empresas de Serviços Contábeis da Serra 

Gaúcha & AM Gasperin Treinamentos. 

 

Coordenação: Ana Marlene Gasperin 

 

Metodologia: Estudo dos conceitos de contabilidade, trabalho da metodologia e práticas na escrituração 

contábil com estruturação de demonstrações financeiras e suas análises. Abordagem dos tópicos 

contemporâneos de Contabilidade. Estudo dos assuntos relevantes e emergentes em Ciências Contábeis, 

visando à atualização, reciclagem e inter-relação de tópicos fundamentais da área. As estratégias de ensino 

primarão pela relação de diálogo, pela relação teoria e prática e pela construção reflexiva do aluno, 

privilegiando a intervenção através da prática, da observação e dos diagnósticos. Atividades de cunho teórico 

e prático com base nas Normativas Contábeis e práticas de escrituração. 

 

Objetivo: Fundamentar os tópicos contemporâneos de Contabilidade. Utilizar técnicas e ferramentas que 

possibilitem o registro Contábil, a elaboração das Demonstração Contábeis e sua interpretação. Desenvolver 

Balanço Social e relacionar com as Demonstrações Contábeis obrigatórias. Desenvolver consciência crítica 

quanto a interpretação das informações emergentes em Ciências Contábeis. Ter flexibilidade para pensar e 

agir. Interessar-se pela constante atualização e ampliação de conhecimentos Contábeis. 

 

Apresentação: Aulas (EAD ao vivo)  

 

Recursos: Estará disponível apostila, caderno de exercícios e legislação a fim (por e-mail e/ou Whats),  

 

Público-alvo:   

Nível 1 – Iniciantes – o primeiro nível para quem vai iniciar sua profissão na área afim. 

Nível 2 – Auxiliares de contabilidade – o segundo nível para quem está atuando, porém precisa de 

acompanhamento, e que já tenha domínio do que foi ministrado no primeiro nível. 

Nível 3 – Profissionais que já tenham o conhecimento – o terceiro nível é para os veteranos, que depois de 

já terem conhecimento nos dois primeiros níveis, passam a ter o entendimento e a aplicação da legislação na 

prática da rotina de trabalho. 

 Observação: Importante observar os requisitos de cada nível. 

 

Sugestão: Deve ser feito o curso na sequência dos níveis, ou pode ser isolado, desde que o aluno já tenha 

conhecimento da área de pessoal. 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
E-mail: ana@amgtreinamentos.com.br | Site: www.amgtreinamentos.com.br | WhatsApp: (54) 9.8168.0244 |  

 

 
 Nível Aulas horas  

1 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 30h/a  2 vezes por semana 

2 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 30h/a  Horário: 19:00h as 22:00h 

3 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª -   - -   - -  15h/a   

  Total de horas para os 3 níveis  75h/a   
 

Horas/aulas 
 

 Nível Aulas horas  
1 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 30h/a  2 vezes por semana 

Dias 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07   Horário: 19:00h as 22:00h 

Mês           Março                               Abril   Terças e quintas  

     

 
 

 Nível Aulas horas Sugestão 

2 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 30h/a  2 vezes por semana 

Dias 19 26 28 03 05 10 12 17 19 24   Horário: 19:00h as 22:00h 

Mês            Abril                          Maio     Terças e quintas 

     

 
 

 Nível Aulas horas  
3 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª -   - -   - -  15h/a  2 vezes por semana 

Dias  07 09 14 21 23        Horário: 19:00h as 22:00h 

Mês  Junho        Terças e quintas 
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      Professor:  

Eduardo Pinheiro Borges - Graduado em Ciências Contábeis (UNISINOS-

2004); Especialista em Contabilidade e Planejamento Tributário (UNIFIN-

2006) e Contabilidade e Direito Tributário (IPOG-2019); instrutor de cursos 

nas áreas contábil e fiscal; ex-professor da graduação da FBT (Faculdade 

Brasileira de Tributação); experiência de 22 anos nas áreas contábil e 

tributária em empresas do Lucro Real e Presumido; Diretor da empresa 

Diferencial Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. 

 

CAPACITAR 
MODULO de CONTABILIDADE  

NIVEL I  
 

PROGRAMA 

1. Introdução a Contabilidade 
 Conceito de Contabilidade  
 Objeto da Contabilidade  
 Finalidade da Contabilidade  
 Princípios de Contabilidade  
 Usuários da informação contábil 
 Finalidades do uso da informação contábil 
 Áreas ou ramos da Contabilidade 

 
2. Patrimônio 

 Conceito 
 Aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio 
 Equação fundamental do patrimônio 

 
3. Contas Contábeis 

 Contas 
 Classificação das contas 
 Débito e crédito 
 Contas de Ativo 
 Contas de Passivo 
 Contas de Patrimônio Líquido 
 Modelo de plano de contas contábeis 

 
4. Escrituração 

 Conceito 
 Obrigatoriedade da escrituração contábil 
 Regime de competência x regime de caixa 
 Método das partidas dobradas 
 Lançamentos contábeis 
 Livros contábeis 
 Balancete de verificação 

 
5. Exemplos de contabilizações / lançamentos contábeis 

 Integralização de capital social 
 Pagamentos por caixa 
 Compras (mercadorias, insumos) 
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 Devoluções de mercadorias 
 Compra de material de consumo 
 Adiantamento a fornecedores 
 Adiantamento de clientes 
 Ativo imobilizado (compra, depreciação, venda) 
 Vendas (mercadorias, produtos, prestação de serviços) 
 Impostos sobre vendas 
 Devolução de vendas 
 Despesas antecipadas 
 Folha de pagamento 
 Empréstimos e financiamentos 
 Tributos sobre o lucro (IRPJ / CSLL) 
 Encerramento do resultado do exercício 
 Distribuição de lucros aos sócios 
 Operações financeiras (juros, descontos) 

 
6. Noções de contabilidade tributária 

 Conceito de contabilidade tributária 
 Sistema tributário no Brasil 
 Papel do profissional contábil perante a tributação das empresas 
 Elisão fiscal x evasão fiscal 
 Tributos (conceito, espécies) 
 Regime cumulativo e não-cumulativo de impostos  
 Conceitos e regras do SIMPLES nacional  
 Conceitos e regras do Lucro Presumido 
 Conceitos e regras do Lucro Real 
 Noções sobre PIS e COFINS 
 Noções sobre ICMS e IPI  
 Noções sobre ISSQN 
 Substituição tributária  
 Retenção de impostos 
 Apuração de impostos  
 Pagamento de impostos 

 

 

MODULO de CONTABILIDADE  
NIVEL II  

 
PROGRAMA 
 
1. Normas Brasileiras de Contabilidade 

 Lei 6.404/76 
 Leis 11.638/07 e 11.941/09 
 Comissão de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

 
2. Demonstrações Contábeis 

 Objetivo das demonstrações financeiras 
 Conjunto completo de demonstrações contábeis 
 Conformidade com as práticas contábeis brasileiras 
 Continuidade 
 Regime de competência 
 Frequência de apresentação das demonstrações contábeis 
 Informação comparativa 

 
3. Balanço Patrimonial 
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 Ativo Circulante 
 Ativo Não Circulante 
 Passivo Circulante 
 Passivo Não Circulante 
 Patrimônio Líquido 

 
4. Demonstração do Resultado do Exercício 

 Receita bruta 
 Deduções da receita bruta 
 Receita líquida 
 Custo das mercadorias, produtos e serviços vendidos 
 Lucro bruto 
 Despesas operacionais 
 Outras despesas e receitas operacionais 
 Resultado financeiro líquido 
 Provisões de tributos sobre lucro 
 Resultado líquido do exercício 

 
5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 
 
6. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 
 
7. Notas Explicativas 
 
 

MODULO de CONTABILIDADE  
NIVEL III  

PROGRAMA 
 
1. Consolidação das Demonstrações Contábeis 

 Conceito e legislação 
 Obrigatoriedade de apresentação de demonstrações contábeis consolidadas 
 Procedimentos de consolidação 
 Método da equivalência patrimonial 

 
2. Análise das Demonstrações Contábeis 

 Indicadores de liquidez 
 Indicadores de endividamento 
 Indicadores de lucratividade / rentabilidade 
 Indicadores de atividade 
 Análise vertical 
 Análise horizontal 

 
3. Obrigações Acessórias 

 Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 
 Escrituração Contábil Digital (ECD) 
 Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
 Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) 

 
 

 

 


