
CURSO DE EXTENSÃO
CONTABILIDADE PARA 

NÃO CONTADORES



CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES

A cada momento, profissionais de diversas áreas de formação são exigidos a tomar 

decisões de caráter financeiro, mas nem sempre com o devido preparo. A 

Contabilidade, através de uma forma sistêmica e padronizada, produz e divulga os 

Resultados da organização, que servem de base para o direcionamento dos

negócios.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVO DO CURSO

Assim, o objetivo é oferecer aos participantes os conceitos básicos de contabilidade, 

no sentido de permitir o entendimento lógico do processo de contabilização das 

operações, bem como servir de suporte para um entendimento pleno dos resultados 

apresentados pelas empresas.

Todos os profissionais interessados em adquirir, bem como aprimorar,  

conhecimentos básicos de Contabilidade, com o objetivo de poder entender as 

informações divulgadas periodicamente pela empresa.

DOCENTE

José de Oliveira Guimarães

Graduado em Economia pela FGV. Especialização em Finanças pelo IBMEC e PUC 

/RJ. Mestrado em Administração pela FGV – EBAPE.

Professor da FGV, IBMEC e PUC em nível de pós-graduação na área de finanças e 

gestão. Experiência em planejamento empresarial, plano de negócios, análise 

econômico-financeira e avaliação de projetos de investimentos. Desenvolvimento e 

implantação de sistemas de informações gerenciais e de apoio à decisão, com foco na 

gestão econômico-financeira e decriação de valor.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Carga Horária - 16 horas / aula

MODALIDADE

Presencial

1.  OBJETIVOS DA CONTABILIDADE.

2.  CONCEITOS DE DÉBITO, CRÉDITO, FONTES E APLICAÇÕES.

3.  O PRINCÍPIO DAS PARTIDAS DOBRADAS.

4.  PRINCÍPIOS E CONVENÇÕES DA CONTABILIDADE.

5.  O REGIME DE COMPETÊNCIA x O REGIME DE CAIXA.

6.  DIFERENÇAS ENTRE RECEITA, DESPESA, CUSTO E INVESTIMENTO.

7.  CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO- 

FINANCEIROS.

7.1) Balanço patrimonial

7.2) Demonstração de resultados do exercício

7.3) Fluxo de caixa direto e indireto

8. EXERCÍCIOS



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$240,00 - até 3x Boleto 
20% de desconto -  alunos e ex-alunos (R$192,00)
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