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EMENTA 

Tratamento contábil das fusões, incorporações e cisões. Dissolução, liquidação e extinção de sociedades. 
Consolidação das demonstrações contábeis. Conversão dos demonstrativos contábeis para moeda estrangeira. 
Tratamento Contábil dos investimentos no exterior. Operações com derivativos. 

 

OBJETIVOS 

Habilitar o aluno a executar procedimentos necessários à consolidação das demonstrações contábeis. 
Habilitar o aluno a efetuar registros contábeis de operações com derivativos. 
Habilitar o aluno a executar procedimentos contábeis relacionados com fusão, cisão, incorporação, dissolução e 
extinção de sociedades.    
Habilitar o aluno a executar procedimentos relacionados com avaliação de Investimentos no Exterior e Conversão de 

Demonstrações Contábeis 
Capacitar o aluno para compreender os fundamentos legais de cada tópico supracitado (fusão, cisão, incorporação, consolidação de balanços, 
liquidação e extinção de sociedades, avaliação de investimentos no exterior etc.)   
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Incorporação e Fusão 

 Conceitos pela Legislação Societária 

 Procedimentos técnicos iniciais 

 Incorporação e fusão sem participação entre as sociedades 

 Incorporação e fusão entre sociedades sob controle comum 

 Incorporação e fusão com participação avaliada pelo método da equivalência patrimonial 

 Incorporação e fusão com participação avaliada pelo valor justo 
 Cisão 

 Conceitos pela Legislação Societária 

 Cisão com constituição de novas sociedades 

 Cisão com transferência do patrimônio para sociedade já existente 

 Cisão com transferência do acervo líquido mensurado a valor justo e a valor contábil 
 Dissolução, liquidação e extinção de sociedades 

 Ativos superiores aos passivos 

 Ativos inferiores aos passivos 

 Pagamento aos sócios com bens avaliados pelo valor de mercado 

 Ações com prioridades no reembolso do capital social 

 Demonstrações contábeis no período de liquidação 
 

 Consolidação das Demonstrações Contábeis 

 Noções preliminares: objetivos e obrigatoriedade da consolidação 

 Procedimentos preparatórios para a consolidação 

 Eliminações na Consolidação: saldos e transações intercompanhias  

 Lucros nos Estoques  



 Lucros nos Ativos não Circulantes 

 Participação dos acionistas não controladores 

 Tributos na consolidação 

 Publicação e notas explicativas 
 Investimentos no Exterior e Conversão de Demonstrações Contábeis  

 Noções preliminares 

 Identificação da moeda funcional 

 Métodos para reconhecimento e mensuração de participações societárias no exterior 

 Tratamento contábil dos ganhos e perdas apurados na conversão 
 

 Operações com Derivativos  

 Contabilização de derivativos ativos e passivos 

 Critérios de classificação dos ativos financeiros 

 Critérios de mensuração dos ativos e passivos financeiros 

 Provisão para perdas de ativos financeiros 

 Contabilização de hedge 

 Contabilização de hedge de fluxo de caixa 

 

 

METODOLOGIA 

Os conteúdos programáticos serão abordados com o apoio de aulas expositivas, leituras dirigidas, debates, 
estudo de casos e exercícios práticos. 

 

RECURSOS  

Artigos científicos, legislação societária e outros textos especializados, computador com acesso a Internet, 
projetor de slides.  

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será de caráter contínuo e multifatorial, envolvendo assiduidade, pontualidade, participação nos 
debates, cumprimento de atividades programadas e provas individuais. 
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