
Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a oferta, por Instituições de
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º
onde  exige  que  oferta  de  disciplinas  na  modalidade  a  distância  em cursos  presenciais,  conforme  disposto  na
respectiva  Portaria,  deve  ser  informada  previamente  aos  estudantes  matriculados  no  curso  e  divulgada  nos
processos seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, metodologias e formas de
avaliação.

Contabilidade Avançada e Internacional

Conhecimento básico sobre os Métodos de Avaliação de Investimentos considerando-se inclusive as alterações
oriundas da Lei 11.638/07 e da MP 449/08 e os CPC´s, considerando-se ainda conceitos e aplicações técnicas sobre
Cisão, Fusão, Dissolução, Liquidação e Extinção de Empresas.
Estudo da contabilidade internacional,  que influencia  na contabilidade das empresas transnacionais,  envolvendo
padrões internacionais de contabilidade e auditoria. Conversão de transações e balanços em moeda estrangeira.
Análise de demonstrações financeiras em moeda estrangeira e as implicações na contabilidade gerencial. Difundir o
conhecimento  introdutório  acerca  da  Contabilidade  e  seu  ambiente  no  Brasil,  apresentando  as  diferenças
internacionais na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis a caminho da harmonização de padrões
contábeis  internacionais  através  dos  principais  organismos  mundiais  e  regionais  responsáveis  pela
internacionalização da Contabilidade. 
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 AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
Nota 1: composta por uma avaliação presencial valor: 3,0 pontos; 

Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Nota 2: composta por uma avaliação presencial valor: 5,0 pontos 
Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando 10,0 pontos.


