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PLANO DE ENSINO 

Disciplina TEORIA DOS AJUSTAMENTOS CONTÁBEIS DO LUCRO – 380091 - Carga horária: 45 horas/aula (3 créditos) 

Curso MESTRADO/DOUTORADO – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCont) 

Professor 

Responsável 
Adilson de Lima Tavares (PPGCC) 

Horário de 

aulas 
A DEFINIR 

Objetivos da 

Disciplina 

A disciplina tem por objetivo discutir a apuração do resultado empresarial em função da flutuação dos preços na 

economia. Nesse enfoque - por menor que seja a variação dos preços - a perda do poder aquisitivo e, consequentemente, 

as distorções nas avaliações patrimoniais podem ser extremamente substanciais dependendo de efeitos conjunturais que 

serão analisados. A partir da desregulamentação da matéria no início de 1996 - sob protesto das mais conceituadas 

autoridades no assunto - esse tipo de conhecimento tornou-se um instrumento gerencial de longo alcance pela 

dissecação patrimonial que provoca ao evidenciar aspectos pouco visíveis em análises tradicionais. 

Metodologia 

de Ensino 

Em função das características do assunto, a disciplina será desenvolvida através de exposições conceituais pelo 

professor e elaboração/apresentação de exercícios pelos alunos. A cada encontro um aluno será sorteado para resolver 

em quadro o exercício do dia. Além da avaliação individual escrita serão observadas a pontualidade e a assiduidade do 

aluno; participação e debates nas aulas e resolução dos exercícios, bem como a elaboração para publicação de um artigo 

sobre o tema. 

Ementa 
Teoria dos ajustamentos contábeis. Custo histórico e custo histórico corrigido. Ganho e perdas nos itens monetários. 

Ajuste a valor presente. Custo corrente corrigido. Manutenção do capital físico e financeiro. 

Programa 

Conceitos econômicos e contábeis do lucro; manutenção do Capital Monetário vs. Capital Físico; Patrimônio a valores 

de entradas e saída; Price Level Accounting; itens monetários e não-monetários e a influência da variação no nível geral 

de preços; balanço e resultado em moeda constante; fluxos financeiros em moeda constante; preços de reposição e 

valores correntes corrigidos. 

Critérios de 

Avaliação 
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