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Objetivo do Curso: 
 

Capacitar os participantes para entender os novos modelos de negócios e adaptar sua contabilidade, 

com ênfase em IFRS, para subsidiar a tomada de decisão de investidores internos e externos.  

Preparar os profissionais para serem designers contábil, ou seja, tornando os preparadores das 

demonstrações financeiras em modeladores da estrutura contábil para terem habilidade de 

julgamento profissional alinhada com visão sistêmica e mudanças do mercado mundial.  

O curso oferece metodologias ativas, foco no aprendizado e conteúdo aplicado, além de utilizar as 

técnicas de Análise e Resolução de Problemas combinada com Design Thinking para atender às 

necessidades dos novos modelos de negócios aplicados em diversos tipos de empresas: S/A 

(Sociedades por Ações), Empresas de Grande Porte (sem cotação em bolsa de valores), Médio e 

Pequeno Porte (CPC/PME).  

O curso elucida as diferenças relevantes entre as normas contábeis dos Estados Unidos (USGaap) 

e o IFRS, pois são as normas utilizadas nos maiores mercados financeiros do mundo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Design Thinking e Análise e Resolução de Problemas

Framework para 
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Aplicação prática

Casos práticos

Projeto aplicado para 
estruturar a 
contabilidade para novo 
modelo de negócios
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Currículo do Coordenador: 

 

Elúbian de Moraes Sanchez 
 

Doutora e Mestre em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP, Pós Graduada em Inovação 

com módulo em Design Thinking pelo MIT/USA; graduada em Direito e em Ciências Contábeis. 
Atuou como gerente em empresa de consultoria contábil. Consultora especialista em design 
empresarial, gestão administrativa e em ensino e aprendizagem. Professora de curso de 
graduação na área contábil e coordenadora de curso de pós-graduação. 

 

Currículo do Curso: 
 
O curso possui todos os pronunciamentos de contabilidade de acordo com o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC à luz das normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com 
introdução ao USGAAP. Após cursar todas as disciplinas, o aluno deve apresentar um trabalho 
integrativo sob a supervisão de um orientador, em formato científico.
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Disciplinas/Conteúdos*: 

 
1. Contabilidade Societária – IFRS (28h): 
Entender o contexto histórico, atual e propiciar condições para compreender a estrutura das normas. 

 
 Harmonização dos Padrões Contábeis e Comparabilidade entre as Normas; 
 Estrutura Conceitual para elaboração e análise das Demonstrações Contábeis: 

 Balanço Patrimonial (BP); 
 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 
 Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC); 
 Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); 
 Demonstração do Valor Agregado (DVA); e 
 Notas Explicativas (NE). 

 

2. Receitas e Ativos Não Financeiros (28h): 
Desenvolver conhecimento avançado (teórico e prático) sobre a metodologia de reconhecimento de receitas 
e dos ativos não financeiros. 

 
 Receitas (CPC47 e IFRS15) 
 OCPC05 e IFRIC12 e SIC29) 
 Ativo Biológico e Agrícola (CPC29 e IAS41) 
 Estoques (CPC16 e IAS2) 
 Imobilizado (CPC27 e IAS16) 
 Impairment of Assets (CPC 01 e IAS36) 
 Ativo Intangível (CPC 04 e IAS38) 
 Propriedade para Investimentos (CPC28 e IAS 40)  
 Ativo Não Circulante Operação Descontinuada (CPC31 e IFRS5) 

 

3. Passivos e Patrimônio Líquido (28h): 
 
Capacitar no entendimento aos critérios de mensuração, contabilização e evidenciação dos passivos. 

 Provisões, Passivos e Ativos Contingentes (CPC 25 e IAS 37) 
 Custos de Empréstimos (CPC20 e IAS23) 
 Benefícios a Empregados (CPC33 e IAS19) 
 Pagamento Baseado em Ações (CPC10 e IFRS2) 

 Arrendamento Mercantil (CPC6, ICPC3, IFRS16, IAS17 e IFRIC4, SIC15 e 27) 
 Mudanças em Passivos por Desativação, Restauração e Outros Passivos Similares 

(ICPC12 e IFRIC1) 
 Resultado por Ação CPC41 e IAS 33 
 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 

 

4. Contabilidade de Grupos e Empresas (28h): 
Elaborar as demonstrações contábeis para divulgação 

 Investimentos em coligadas e controladas (CPC18 e IAS28) 
 Demonstrações Separadas (CPC35 e IAS27) 
 Demonstrações Consolidadas (CPC36 e IFRS10) 
 Combinação de Negócios (CPC15 e IFRS3) 
 Demonstrações Combinadas (CPC 44) 
 Negócios em Conjunto (CPC19 e IFRS11) 

 Divulgação de Participações em outras Entidades (CPC45 e IFRS 12) 
 Divulgação de Partes Relacionadas (CPC05 e IAS24) 
 Informações por Segmento (CPC22 e IFRS8) 
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5. Imposto sobre o Lucro (28h): 
Analisar e compreender a apuração dos impostos diferidos. 

 Decreto-Lei 1.598/77 – Imposto de Renda 
 Lei 12.973/2014  
 Tributos sobre o Lucro (CPC 32 e IAS 12) 
 Levies (IFRIC21) 
 Incertezas Fiscais (IFRIC23) 
 Introdução sobre a evidenciação por meio de subcontas contábil 

 

6. Ajustes relevantes nas Demonstrações financeiras (28h): 

 
Compreender tipos de ajustes que podem fazer a diferença nas oportunidades do mercado financeiro para 
explorar as possibilidades para o seu negócio 

 Elaboração de Notas Explicativas 
 Ajuste a Valor Presente (CPC12); 

 Mensuração do Valor Justo (CPC 46 e IFRS13). 
 Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão (CPC02 e IAS21)  

 

7. USGAAP – Diferenças das normas dos EUA (28h): 
Compreender as divergências e convergências entre IFRS x USGAAP x BRGAAP 

 Ambiente Contábil nos USA e habilitação do profissional contábil 
 Fases do Processo de Convergência IFRS e USGAAP  

 FASB Accounting Standards Codification 
 Normas do USGAAP para segmentos específicos (Real Estate Cias Aéreas, 

Entretenimento, etc.) 

8. Modelos de negócios e Possibilidades de Financiamento (28h): 

 
Compreender quais são e como operam os diversos tipos de modelos de negócios 

 
 B2B, B2C 
 SAAS, ADWARE 
 FREMIUM, Permuta, Outsoursing 
 CrowdFunding, CrowdCreativity 
 Timeshare, Marketplace 

Compreender as oportunidades do mercado financeiro para explorar as possibilidades para o seu negócio 

 Financiamento com capital próprio 
 Financiamento com capital de terceiros 
 Mercado financeiro brasileiro e americano; 
 Derivativos 
 Investimento Anjo; 
 Venture Capital 

 

9. Big Data e Ferramentas para modelagem de dados (28h): 

 
Criar e Analisar bancos de dados advindos de modelos de negócios. 

 Técnicas para cada tipo de banco de dados 
 Poder dos negócios baseados em dados 
 LGPD 

 

 

 
 



 

 

Contabilidade Financeira em IFRS e USGaap:  
para  Avaliação de Empresas 
Matriz Curricular 2020.2 

 
 

10. Tomada de Decisão baseada com o uso das Demonstrações Contábeis 

(28h): 

 
Elaborar a análise econômica e financeira para desenvolver relatórios 

 Análise das notas explicativas  
 Análise por indicadores (liquidez, endividamento, rentabilidade) 
 Análise econômica: EVA, EBITDA, Lucro Econômico. 
 Análise de fluxo de caixa 

 
11. Análise e Resolução de Problemas(28h): 
Capacitar o aluno a compreender um método de resolução de problemas e aplicar em uma situação de 
mudança de julgamento profissional contábil 

 
 Método de resolução de problemas complexos; 
 Mudança de Mindset para Mindishift; 
 Aplicação em grupos de casos reais. 

 

12. Projeto Final - Valuation (28h): 
Elaborar uma mudança na estrutura contábil atual, utilizando as técnicas do design 

 
 Técnicas de Design Thinking 
 Projeto final aplicado a uma mudança real de uma estrutura contábil 

 

13. Disciplina Eletiva (24h - de acordo com os programas oferecidos no 
período do curso) 

 

 Liderança de pessoas na prática  
 Inteligência emocional na formação de líderes  
 Networking: mitos e verdades em gestão de pessoas  
 Comunicação não violenta  
 Gestão de Carreiras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sujeitos a alterações em casos especiais a critério da Coordenação de cursos. 


