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ANO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

HORAS DE CONTACTO
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ECTS

1º

S1

26T; 26PL; 9OT; 4O

168

6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
Não são obrigatórios conhecimentos prévios.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Propõe o programa dotar os alunos dos primeiros conhecimentos desta área científica. No final desta unidade curricular (UC), os alunos
deverão ser capazes de identificar os factos patrimoniais e as suas influências no desempenho financeiro e no equilíbrio patrimonial
(Balanço) e no desempenho económico (Demonstração de Resultados). Simultaneamente, é objectivo desta UC preparar os alunos no
sentido de identificarem e de contabilizarem operações correntes da actividade das organizações empresariais, assim como de
dominarem e aplicarem conceitos fundamentais, devidamente enquadrados na estrutura conceptual do Sistema de Normalização
Contabilístico (SNC) e nas Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).

Conteúdos programáticos
Conceitos Fundamentais
Factos Patrimoniais e o seu Registo
O Ciclo de Exploração
O Ciclo de Investimento
O Ciclo de Financiamento

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os dois capítulos iniciais, dedicados ao estudo dos conceitos fundamentais e dos factos patrimoniais, dotarão os alunos da capacidade
de identificarem:
factos que alterem a posição financeira e o equilíbrio patrimonial da empresa;
factos relacionados com o seu desempenho económico.
Os capítulos posteriores, o estudo dos vários ciclos, permitirão aos alunos consolidar os objectivos descritos acima, assim como a
aplicação e o domínio do normativo contabilístico ao nível das operações.
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)
As aulas teóricas são aulas de exposição - sempre acompanhada de exemplos práticos - das matérias a lecionar.
Nas aulas práticas os alunos são convidados a consolidar os conhecimentos adquiridos na anterior aula teórica através da resolução de
casos práticos.
As aulas tutoriais servem para esclarecimento de dúvidas e para consolidação de conhecimentos.
A avaliação é suportada em 3 métodos:
2 frequências com exclusão de matéria com ponderação de 50% sobre o resultado de cada frequência;
exame de época normal com inclusão de toda a matéria;
exame de recurso com inclusão de toda a matéria.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A divisão das aulas em teóricas, práticas e tutoriais:
As aulas teóricas servem para explanação de conceitos, de métodos e de procedimentos tradicionais em contabilidade. O facto de a
teoria ser sempre acompanhada de pequenos exemplos práticos, de preferência exemplos que possam dizer respeito a casos da vida
real conhecidos pelos alunos, ajuda-os a melhor percepcionar o significado, interesse e aplicação prática das matérias expostas pelo
docente;
Nas aulas práticas, para além dos casos práticos propostos pelo docente, também se propõe aos alunos trabalhar com
factos alternativos aos dos casos práticos. Isso motiva-lhes o interesse e a capacidade de apresentarem soluções para problemas por si
imaginados ou por si conhecidos;
As aulas tutoriais servem de complemento às aulas teóricas e práticas. Nestas aulas, podem os alunos apresentar casos particulares
que pretendam ver resolvidos pelo docente.

Bibliografia principal
Carlos Nabais e Francisco Nabais, Prática Contabilística, 3ª Edição, Lidel Editora.
António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério Rodrigues, Elementos de Contabilidade Geral, 25ª Edição, Áreas Editora.
João Rodrigues, SNC - Sistema de Normalização Contabilística ? Explicado, Porto Editora.
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Academic Year

2019-20

Course unit

FINANCIAL ACCOUNTING I

Courses

BUSINESS ADMINISTRATION (1st Cycle)

Faculty / School

THE FACULTY OF ECONOMICS

Main Scientific Area

GESTÃO

Acronym

Language of instruction
Portuguese (PT)

Teaching/Learning modality
Presential

Coordinating teacher

Teaching staff

Emílio José da Conceição Ferreira Rebelo

Type

Emílio José da Conceição Ferreira Rebelo
O; OT; PL; T
* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Classes
T1; T2; PL1; PL2; OT1; OT2; LO1
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Contact hours
T
26

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

0

26

0

0

0

9

4

168

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
None is required.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
It is offered to endow students the first steps of knowledge in this discipline. By the end of this academic unit, students would be able to
identify patrimonial operations and their influences on financial (Balance Sheet) and economic (Profit and Loss Accounts) performance of
organizations, Simultaneously, it is an aim of this academic unit to prepare students in order to identify and account current operations in
business entities, as well as, to dominate and to apply fundamental concepts, properly based on portuguese conceptual framework
and on accounting standards.

Syllabus
Fundamental concepts
Operations on patrimony and their records
The operational cycle
The investment cycle
The financing cycle

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives
The two first chapters, wich aim is the the study of fundamental concepts and operations in patrimony, will endow students the capacity
to identify:
changing operations in financial position and in patrimony of entities;
operations related with entitie´s economic performance.
In the other chapters, the study of several cycles in economic entities, will allow students to reinforce aims described above, as well as
enforcement and command of accounting standards at the accounting execution level.
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Teaching methodologies (including evaluation)
Theoretical classes are exhibition classes - always along with practical examples - of the exposed theme;
On practical classes, students are invited to cement adquired knowledge on previous theoretical class by the resolution of practical
workouts;
Tutorial classes are used to clarify doubts and to cement knowledge.
Assessment is based on 3 moments:
2 tests, each of them based on different matters from the other. Each test ponders 50% in the final student mark;
a first exam about the overall matter;
a second exam about the overall matter.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
Classes divided in theoretical, practicals and tutorials:
Theoretical classes are use to explain concepts, methods and procedures that are traditional in accounting matters. The fact that
theory is always exposed together with practical examples, namely examples related with real cases known by students, helps them to
better understand the meaning, the concernment and practical adhibition of the matters exposed in these type of classes;
In practical classes, beyond the cases proposed by lecturer, students are also invited to introduce events, alternative of those of the
practical cases. This motivates them in terms of creating interest and of the look for solutions for problems known or conceived by them;
Tutorial classes complement theoretical and pratical classes. In these classes, students are enabled to present particular cases to be
solved by lecturer.

Main Bibliography
Carlos Nabais e Francisco Nabais, Prática Contabilística, 3ª Edição, Lidel Editora.
António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério Rodrigues, Elementos de Contabilidade Geral, 25ª Edição, Áreas Editora.
João Rodrigues, SNC - Sistema de Normalização Contabilística ? Explicado, Porto Editora.
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