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EMENTA 

Tópicos básicos e avançados de Planilhas de Cálculos (Excel), Processadores de Textos (Word), 

Apresentação (PowerPoint) e Banco de Dados (Access). Software específico de contabilidade: 

cadastramento do plano de contas, dos centros de custos, históricos e lançamentos padrões; 

estruturação dos relatórios contábeis; lançamentos contábeis; emissão dos relatórios contábeis; 

encerramentos e abertura das contas. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL  

Fornecer ao aluno ferramentas no ambiente da microinformática que possibilitem gerar maiores e melhores informações no 
tempo oportuno, para a tomada de decisão. Serão mostrados os principais recursos utilizados nos softwares de processamento 
de textos, planilhas de cálculo e apresentação. Além destas ferramentas citadas serão expostos softwares específicos de 
contabilidade, permitindo ao aluno conhecer uma ferramenta utilizada no registro, acompanhamento dos fatos contábeis e na 
geração dos diversos relatórios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A finalidade da disciplina, em termos específicos, é possibilitar ao aluno: 

 conhecer ferramentas do sistema de informações contábeis; 

 reconhecer a importância dos sistemas ERP (software integrado de gestão empresarial); 



 operacionalizar software específico de contabilidade; 

 realizar registros contábeis; 

 elaborar relatórios contábeis; 

 realizar encerramento de exercício. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Sistemas de informações e a contabilidade 

Tecnologia da informação e sistemas de informações contábeis 

Dispositivos de entrada, processamento e saída 

Dispositivos de memória secundária 

Comunicação de dados  e redes 

Programas de computador 

2 - Softwares específicos de contabilidade  

Introdução: indicação das rotinas disponíveis  

Manutenção dos cadastros: empresas, terceiros, plano de contas, centros de custos, tabela de 

grupos, histórico e lançamentos  padrões  

Cadastramento dos demonstrativos contábeis  

Digitação dos lançamentos  

Manutenção dos saldos  

Razão analítica individual  

Emissão dos relatórios contábeis  

Encerramentos e abertura do exercício 

3-  Banco de dados e modelagem de dados para sistemas de informações contábeis  

Uma visão geral de bancos de dados 

Passos para desenvolvimento de bancos de dados usando recursos, eventos e  modelos  

Organização e manipulação do banco de dados 

4 - Documentação de sistemas de informações contábeis  

Por que a documentação é importante 

Principais métodos de documentação de SIC 

Fluxogramas de documentos e de sistema 

5 - Sistemas de informações contábeis e processos de negócios 

Fundamentos do processamento de transações de um negócio 

Visão geral do ciclo contábil  

Coleta e produção de informações contábeis 

Ciclo da receita  

Ciclo de compra 



Ciclo de gerenciamento de recursos 

Ciclo da produção 

Ciclo do financiamento 

Tendências atuais em processos de negócios  

6 - Introdução aos sistemas de controle interno  

Avaliação de riscos 

Exemplos de atividades de controles 

Monitoramentos de atividade de controles  

Uma visão geral sobre o COBIT 

Tipos de controle 

Avaliação de controles 

7 - Controles para sistemas de informações contábeis  

Controles  para níveis de negócios 

Controles gerais para tecnologia da informação 

Controles de aplicação para processamento de transações  

8 - Auditoria da tecnologia da informação  

A função da auditoria 

Ferramentas de auditoria para tecnologia da informação  

Auditoria informatizada dos sistemas de informações contábeis  

9 - A contabilidade na internet  

A internet e a world wide web  

XBRL-relatórios financeiros na internet  

Negócios eletrônicos  

Privacidade e segurança na internet 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

1. Aulas presenciais e/ou Webconferências. 

2. Aula Invertida. 

3. Aula expositiva ou Vídeo-aula. 

4. Problematizações, temas geradores (que podem ocorrer em fóruns e chats, ou mesmo ao vivo). 

5. Atividades colaborativas direcionadas a realizar mapeamentos de informações: mapas mentais, conceituais, 

infográficos. 

6. Outras atividades colaborativas, adotando wikis, blogs, vídeos, podcast, etc. 

7. Pesquisa. 

8. Visitas guiadas (em sites como museus, universidades, centros de pesquisa e outros).  

9. Aulas práticas em software contábil via em laboratório de informática ou acesso remoto / servidor virtual / licença 

demo. 



 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A aval iação é processual seguindo os cr i tér ios:   

 

 

Avaliação de Competências Individual e em grupo: 

 

I unidade: Trabalho em grupo 

II unidade: 3 (três) atividades práticas com entrega de relatórios 

III unidade: 4 (quatro) atividades práticas com entrega de relatórios 

 

 

- Participação em aula (presença, leituras, discussões), exercícios diversos ao longo do 

semestre, chats (individuais e em grupo), fóruns e apresentações (em grupo ou individual). 

 

 

Notas:  Frequência mínima de 75% será observada. Cada encontro = 4 presenças. Os trabalhos serão avaliados de 0 a 10.  
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ANEXO 

CRONOGRAMA 

 

Código e nome do componente: FCC052 – INFORMÁTICA APLICADA À  

CONTABILIDADE 

Nome do/s docente/s: Mírcea Maria Pereira de Oliveira 

Período: 2022.2 

Data ou 

período de 

realização 

Unidade Temática ou Conteúdo Técnicas ou 

estratégias de 

ensino previstas 

Atividade/ Recurso 

18/08/2022 

2h 

MANHÃ 

1 

Apresentação da disciplina 

cronograma de aulas e avaliações. 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

Projetor Multimídia 

- Aulas de exercícios 

- Recursos áudios-visuais 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

18/08/2022 

2h 

MANHÃ 

2 

Sistema de Informação e a 

Contabilidade 

- Tecnologia da informação e 

sistemas de informações contábeis; 

- Dispositivos de entrada, 

processamento e saída; 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

Projetor Multimídia 

- Aulas de exercícios 

- Recursos áudios-visuais 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

25/08/2022 

2h 

MANHÃ 

3 

Sistema de Informação e a 

Contabilidade 

- Dispositivos de memória 

secundária; 

- Comunicação de dados e redes; 

- Programas de computador. 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

Projetor Multimídia 

- Aulas de exercícios 

- Recursos áudios-visuais 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

25/08/2022 

2h 

MANHÃ 

Documentação de sistemas de 

informações contábeis 

- Por que a documentação é 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 



4 importante 

- Principais métodos de 

documentação de SIC 

- Fluxogramas de documentos e de 

sistema 

Projetor Multimídia 

- Aulas de exercícios 

- Recursos áudios-visuais 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

01/09/2022 

2h 

MANHÃ 

5 

Banco de dados e modelagem de 

dados para sistemas de 

informações contábeis 
- Uma visão geral de bancos de 

dados 

- Passos para desenvolvimento de 

bancos de dados usando   recursos, 

eventos e  modelos 

- Organização e manipulação do 

banco de dados 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

Projetor Multimídia 

- Aulas de exercícios 

- Recursos áudios-visuais 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

01/09/2022 

2h 

MANHÃ 

6 

Controles para sistemas de 

informações contábeis 

- Controles para níveis de negócios 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

Projetor Multimídia 

- Aulas de exercícios 

- Recursos áudios-visuais 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

08/09/2022 

2h 

MANHÃ 

7 

Controles para sistemas de 

informações contábeis 

- Controles gerais para tecnologia 

da informação 

- Controles de aplicação para 

processamento de transações 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

Projetor Multimídia 

- Aulas de exercícios 

- Recursos áudios-visuais 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

08/09/2022 

2h 

MANHÃ 

8 

- Auditoria da tecnologia da 

informação 

 

1ª Avaliação - Apresentação de 

Trabalho (conclusão) 

Aula presencial Trabalho de pesquisa - 

Apresentação 

15/09/2022 

2h 

MANHÃ 

9 

Instalação do Sistema específico de 

contabilidade.  

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 



branco 

- Dinâmica de grupos 

15/09/2022 

2h 

MANHÃ 

10 

Softwares específicos de 

contabilidade 

Introdução: indicação das rotinas 

disponíveis 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

22/09/2022 

2h 

MANHÃ 

11 

Visão geral do softwere Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

22/09/2022 

2h 

MANHÃ 

12 

Manutenção dos cadastros: 

empresas, terceiros, plano de 

contas, centros de custos – 

Atividade 01 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

29/09/2022 

2h 

13 / 14 

Manutenção dos cadastros: 

empresas, terceiros, plano de 

contas, centros de custos – 

Atividade 01 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

29/09/2022 

2h 

MANHÃ 

15 

Manutenção dos cadastros: 

empresas, terceiros, plano de 

contas, centros de custos – 

Atividade 01 – contabilidade. 

Emissão dos relatórios contábeis 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 



 - Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

06/10/2022 

2h 

MANHÃ 

16 

Manutenção dos cadastros: tabela 

de grupos, histórico e lançamentos  

padrões – Atividade 02 – 

contabilidade -  DRE – DMPL 

- Cadastramento dos 

demonstrativos contábeis 

- DRE, Balanço Patrimonial, NE 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

06/10/2022 

2h 

MANHÃ 

17 

 

 

Manutenção dos cadastros: tabela 

de grupos, histórico e lançamentos  

padrões – Atividade 02 – 

contabilidade -  DRE – DMPL 

- Cadastramento dos 

demonstrativos contábeis 

- DRE, Balanço Patrimonial, NE 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

13/10/2022 

2h 

MANHÃ 

 

18 

Manutenção dos cadastros: tabela 

de grupos, histórico e lançamentos  

padrões – Atividade 02 – 

contabilidade – DRE – DMPL 

- Cadastramento dos 

demonstrativos contábeis 

- DRE, Balanço Patrimonial, NE 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

13/10/2022 

2h 

MANHÃ 

19 

 

Digitação dos lançamentos 

Manutenção dos saldos – Atividade 

03 – contabilidade – DFC 

- Cadastramento dos 

demonstrativos contábeis 

- DRE, Balanço Patrimonial, NE 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 



20/10/2022 

2h 

MANHÃ 

20 

Digitação dos lançamentos 

Manutenção dos saldos – Atividade 

03 – contabilidade – DFC 

- Cadastramento dos 

demonstrativos contábeis 

- DRE, Balanço Patrimonial, NE 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

20/10/2022 

2h 

MANHÃ 

21 

Digitação dos lançamentos 

Manutenção dos saldos – Atividade 

03 – contabilidade – DFC 

- Cadastramento dos 

demonstrativos contábeis 

- DRE, Balanço Patrimonial, NE 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

27/10/2022 

2h 

MANHÃ 

22 

Relatórios contábeis – Atividade 03 

– contabilidade – DFC 

- Cadastramento dos 

demonstrativos contábeis 

- DRE, Balanço Patrimonial, NE 

Emissão dos relatórios contábeis 

 

 

 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

27/10/2022 

2h 

MANHÃ 

23 

2ª Avaliação (conclusão) 

Atividades 01, 02 e 03 

contabilidade.  

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

03/11/2022 

2h 

MANHÃ 

24 

Softwares específicos de 

contabilidade 

Rotina operacional de 

contabilidade – folha de pagamento 

– Atividade 01 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 



- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

03/11/2022 

2h 

MANHÃ 

25 

Rotina operacional de 

contabilidade – folha de pagamento 

– Atividade 01 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

10/11/2022 

2h 

MANHÃ 

26 

Rotina operacional de 

contabilidade – folha de pagamento 

– integração contábil – Atividade 

02 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

10/11/2022 

2h 

MANHÃ 

27 

Rotina operacional de 

contabilidade – folha de pagamento 

– integração contábil – Atividade 

02 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

17/11/2022 

2h 

28 

Rotina operacional de 

contabilidade – escrita fiscal – 

Atividade 01 – serviços prestados 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

17/11/2022 

2h 

MANHÃ 

Rotina operacional de 

contabilidade – escrita fiscal – 

Atividade 01 – serviços prestados  

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 



29 

 

 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

24/11/2022 

2h 

MANHÃ 

30 

Rotina operacional de 

contabilidade – escrita fiscal – 

Atividade 02 – serviços tomados 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

24/11/2022 

2h 

MANHÃ 

31 

 

 

Rotina operacional de 

contabilidade – escrita fiscal – 

Atividade 02 – serviços tomados 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

01/12/2022 

2h 

MANHÃ 

32 

Rotina operacional de 

contabilidade – encerramento do 

exercício – livros, relatórios 

contábeis.  

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 

01/12/2022 

2h 

MANHÃ 

33 

Rotina operacional de 

contabilidade – encerramento do 

exercício – livros, relatórios 

contábeis. 

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos . 



 

08/12/2022 

2h 

MANHÃ 

34 

Rotina operacional de 

contabilidade – encerramento do 

exercício – livros, relatórios 

contábeis. 

 3ª Avaliação (conclusão)  

Aula presencial - Aula expositiva e 

dialogada 

- Aulas ilustradas com 

projetor multimídia 

- Recursos áudios-visuais 

- Aulas práticas em 

softwere específico 

- Utilização de quadro 

branco 

- Dinâmica de grupos 


