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Unidade Curricular

Contabilidade Geral

Regente

Inês Maria Galvão Teles Ferreira da Fonseca Pinto

Objectivos

Pretende-se na disciplina de Contabilidade Geral dotar os discentes
de um conjunto de instrumentos
teóricos e práticos básicos que possibilitem no essencial os seguintes
aspectos:
A) O domínio dos processos e métodos da contabilidade geral
desenvolvida pelos diferentes tipos de
organizações desportivas: federações, associações, clubes e
empresas;
B) A produção e a análise das demonstrações financeiras (balanço,
demonstração de resultados e anexos
dos relatórios e contas) como produto final da contabilidade geral
desenvolvida nas organizações acima
referidas;
C) A obtenção de uma base sólida de conhecimentos que permita
uma integração bem sucedida noutras
disciplinas da área económico-financeira do curso, nomeadamente
nas disciplinas de contabilidade
analítica, análise financeira, gestão financeira e análise de projectos
de investimento.

Conteúdos
Programáticos em
Syllabus

1. Introdução.
2. Breve análise da normalização contabilística.
3. Estrutura conceptual.
4. Demonstrações financeiras.
5. Operações correntes:
5.1 Activos financeiros
5.2 Inventários
5.3 Passivos financeiros
6. Operações do ciclo de investimento:
6.1 Activos fixos tangíveis
6.2 Activos intangíveis
6.3 Investimentos financeiros
6.4 Propriedades de investimento
7. Operações do ciclo de financiamento:
7.1 Capital próprio
7.2 Capital alheio
8. Desempenho
8.1 Rendimentos e Gastos
8.2 Diferimentos e Resultados

Avaliação

Os conteúdos da unidade curricular serão expostos não só através de
aulas teóricas onde será
apresentada a matéria, como também através de aulas práticas onde
os alunos irão realizar e discutir
diversos casos práticos. Nestas aulas práticas, os alunos serão
incentivados a participar activamente na
resolução de exercícios e problemas práticos.
A avaliação de conhecimentos será efectuada de acordo com o
Regime Geral de Avaliação de
Conhecimentos. A avaliação contínua terá uma ponderação de 30%
na classificação final, sendo composta
por três mini-testes a realizar durante as aulas. O exame a realizar no
fim do semestre terá uma
ponderação de 70%, sendo exigida uma nota mínima de 8 valores.
Uma classificação final superior a 17
valores será alvo de uma prova oral de defesa de nota.
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