
 

PLANO DE ENSINO 

Nome da Disciplina: Contabilidade Bancária 
Curso: Técnico Em Contabilidade Integrado Ao Ensino Médio 

Período: 4º. Ano 

Carga Horária: 33 

Docente Responsável: Fernando Torres da Costa Júnior 

 

EMENTA 

Estrutura do sistema financeiro nacional: Introdução. Órgãos normativos (Conselho Monetário Nacional, 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores 
Mobiliários). Subsistema de intermediação (Instituições financeiras bancárias e demais instituições financeiras 
não bancárias). Sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários (Bolsas de valores, Sociedades corretoras 
e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e Distribuidoras). Plano contábil das instituições do sistema 
financeiro nacional (COSIF): Origens e normas básicas. Objetivo e estrutura. Características básicas do Cosif. 
Critérios de avaliação e apropriação contábil. O Cosif, a legislação societária e os pronunciamentos do CPC. 
Principais operações bancárias: Operações ativas (Introdução e históricos, Vedações para concessão de 
créditos, Classificação das operações e contabilização). Operações passivas (Depósito a vista, Depósito a 
prazo, Depósito de poupança, e demais, contabilizações). Títulos e valores mobiliários (Título de renda variável, 
Título de renda fixa, Operações compromissadas e demais). Operações de leasing (Características 
operacionais, Contabilização, Baixa do bem, Recebimento do valor residual nos contratos de arrendamento 
mercantil, Adiantamento a fornecedores e comissão de compromisso). Demonstrações contábeis: Objetivos. 
Elaboração, remessa e publicação. Demonstrações financeiras obrigatórias. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Proporcionar aos alunos conhecimentos do funcionamento do sistema financeiro nacional através do 

estudo da contabilidade bancária. 
 

Específicos 

 Demonstrar a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro nacional; 

 Conhecer os órgãos normativos e os subsistemas intermediários; 

 Apresentar o plano contábil das instituições do sistema financeiro nacional (COSIF): 

 Conhecer as principais operações praticadas pelas instituições financeiras. 



Conteúdo Programático 

 Estrutura do sistema financeiro nacional: 

 Introdução. 

 Órgãos normativos (Conselho Monetário Nacional, Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários). 

 Subsistema de intermediação (Instituições financeiras bancárias e demais instituições 

financeiras não bancárias). 

 Sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários (Bolsas de valores, Sociedades corretoras 

e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e Distribuidoras). 
 Plano contábil das instituições do sistema financeiro nacional (COSIF): 

 Origens e normas básicas. 

 Objetivo e estrutura. 

 Características básicas do Cosif. 

 Critérios de avaliação e apropriação contábil. 

 O Cosif, a legislação societária e os pronunciamentos do CPC. 

 Principais operações bancárias 

 Operações ativas (Introdução e históricos, Vedações para concessão de créditos, 

Classificação das operações e contabilização). 

 Operações passivas (Depósito a vista, Depósito a prazo, Depósito de poupança, e demais, 

contabilizações). 

 Títulos e valores mobiliários (Título de renda variável, Título de renda fixa, Operações 

compromissadas e demais). 

 Operações de leasing (Características operacionais, Contabilização, Baixa do bem, 

Recebimento do valor residual nos contratos de arrendamento mercantil, Adiantamento a 
fornecedores e comissão de compromisso). 

 Demonstrações contábeis: 

 Objetivos. 

 Elaboração, remessa e publicação. 

 Demonstrações financeiras obrigatórias. 

 

Metodologia de Ensino/Integração 

 Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos; aulas de exercícios, Oficina de trabalho, trabalho 
de pesquisa, dinâmica de grupos. 

 Aulas ilustradas com Projetor Multimídia 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Provas Escritas, Trabalho de Pesquisa, Oficina de trabalho e Trabalho de Resolução de Exercícios. 
 Serão Realizadas no mínimo duas avaliações por Bimestre. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Os alunos terão horário de atendimento para Recuperar suas deficiências na disciplina. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro Branco e Pincel Atômico. 
 Computador. 
 Apostilas. 

 Projetor Multimídia. 

 Apontador Eletrônico. 
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