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Aula 1 – Tema e conteúdo
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OBJETIVOS DO CURSO
Cristiane Tiemi Kussaba
 
Mestra e Graduada em Ciências Contábeis pela FEA-USP, 
é professora na ENEB, Saint Paul, Insper e Hospital Albert Einstein, coordenadora 
acadêmica na Saint Paul, Head of Learning na FBM Educação e coordenadora de 
Normas Contábeis no banco BV. Possui experiência nas áreas de contabilidade e 
finanças em instituições financeiras e consultorias e é coautora do livro “IFRS no 
Brasil: temas avançados abordados a partir de casos reais”.

Universidad Isabel I
Todos os programas formativos estão acreditados pela 
universidad Isabel I.

Barcelona Centre Universitari 
ENEB, paralelamente as melhores universidades de Cata-
lunha, é a única escola de negócios associada a Barcelona 
Centre Universitari, cujo objetivo é dar um impulso, coor-
denar e dirigir todas as ações e atividades consideradas 
necessárias para aqueles estudantes que desejem insta-
lar-se em Barcelona enquanto estiverem a estudar.

CECAP
Membro da Confederação Espanhola de Empresas de 
Formação.

Anced
Membro da Associação Nacional de Centros de e-Learn-
ing à Distância, principal organização empresarial de 
âmbito nacional que integra os 
centros mais importantes de ensino e-learning e à 
distância.

Certificação de qualidade e excelência
Certificação de qualidade e excelência expedido pela 
European Foundation for Quality Management com máxima 
puntuação.

Câmara de Comércio de Barcelona
Membro da Cámara de Comercio de Barcelona, entidade 
que
presta serviços às empresas e contribui a consolidação e 
crescimento do tecido económico.

Sello de qualidade Cum Laude 2020
Selo de qualidade Cum Laude 2020 como melhor escola 
de negócios avaliada pelos seus alunos.

Marca registrada
Marca registrada com o número 3.543.757 dentro da 
classe 41 pertencente à Educação e Formação.

Trinity College London
Centro colaborador de Trinity College London, institución 
educativa británica especializada en la certificación en 
inglés oral (GESE), inglés multi-habilidad (ISE) e inglés oral 
para el mundo empresarial (SEW). Todas las certificaciones 
son incluidas dentro del Marco Común Europeo CEFR.

Professora e coordenadora do curso

Entender a função da contabilidade e a sua 
importância para os diferentes usuários da 
informação contábil.

Compreender os princípios e fundamentos 
contábeis e o funcionamento do método 
das partidas dobradas.

Entender para que servem e como são 
construídos os principais demonstrativos
financeiros: balanço patrimonial (BP), 
demonstração dos resultados do exercício 
(DRE) e demonstração dos fluxos de caixa 
(DFC).

Contabilizar operações fundamentais das 
empresas não financeiras e compreender 
o seu reflexo nas demonstrações 
financeiras.

Compreender o status atual de 
convergência às normas internacionais de 
contabilidade (IFRS).

A QUEM VAI DIRIGIDO

Empresários, empreendedores 
e gestores 
Que queiram adquirir conhecimentos sobre
contabilidade para maximizar os rendimentos e 
resultados das suas empresas ou departamentos.

Profissionais de todas as áreas 
Que desejem adquirir conhecimentos os princípios 
contábeis.

Curso síncrono 
de 4 semanas

Aulas ao vivo 
(12 horas)

Manual e
exercícios 
práticos
incluídos

Aula 2 – Tema e conteúdo

• Balanço Patrimonial: conceito e classificação das contas
• Interpretação de variações nas contas do balanço
• Variações sobre contas do ativo
• Variações sobre contas do passivo
• Variações sobre contas do patrimônio líquido

Vagas
limitadas 
30 alunos

Aula 4 – 

Aula 3 – Tema e conteúdo

 Tema e conteúdo

 
• Demonstração de resultados: conceito e classificação das 
contas 

• Demonstração dos fluxos de caixa: fluxo de caixa direto
versus fluxo de caixa indireto

• A contabilidade: contabilidade societária, contabilidade fiscal 
e contabilidade gerencial
• Funções contábeis típicas
• Planificação da contabilidade
• Princípios contábeis fundamentais
• Mecanismo das partidas dobradas: mecanismo de débito e 
crédito
• Demonstrações contábeis fundamentais
• Balanço Patrimonial (BP)
• Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)
• Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
• IFRS: principais impactos das alterações da legislação 
contábil brasileira no rumo às normas internacionais

. Elaboração e interpretação de relatórios



secretaria@eneb.ptEspanha
+34 932 478 637

Portugal
+351 211 217 250

Brasil
+55 (11) 4210-1837

Das 9:00 às 23:00 
horas (GMT +2), de  
segunda à sexta-feira.

Horário de 
consulta:

Telefone O email


