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 CURSO : Assistente Financeiro   Carga horária: 160 horas  

Eixo: Gestão e Negócios Segmento: Gestão Categoria/Código: 1512   

Tipo: Qualificação Profissional 

 

UC 1: Auxiliar a execução das ações pertinentes aos processos financeiros em organizações. CH: 96  

 
 

Situação de Aprendizagem 1: Processos e procedimentos na rotina do assistente financeiro. 
Carga horária prevista: 24 h 

Número de aulas: 
6 

A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente financeiro, 
na qual são mobilizados os elementos de competência referentes aos indicadores 1 e 4 dessa Unidade Curricular.  
  
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem utilizados, 
para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas.  
 
A cada finalização de aula, ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 
 

Indicadores 

1. 1. Emite notas fiscais e faz o controle fiscal de documentos, de acordo com o pedido, observando o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), 
vinculando tais informações ao sistema de gestão utilizado pela organização. 
4. Controla, organiza e classifica contabilmente os pagamentos e recebimentos, conforme o plano de contas vigente, enviando para a contabilidade os 
documentos fiscais. 

Elementos 

CONHECIMENTOS  

• Documentos: fiscais (notas de débito, 
recibos, nota fiscal, cupom fiscal, entre 
outros) e não fiscais (planilhas de 

HABILIDADES 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com 
clareza e objetividade;  

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

ATITUDES/VALORES 

• Cortesia no atendimento aos clientes 
internos e externos; 
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funcionários, planilhas de clientes, 
duplicata, nota promissória, letra de 
câmbio, entre outros); 

• Fiscal: tipos de tributos, classificação no 
Código Fiscal de Operações e Prestações 
(CFOP) e controle; 

• Glossário de terminologias técnicas 
relacionadas ao processo financeiro e 
contábil  

• Demonstrativos financeiros: conceito, 
finalidades, estrutura e composição, 
Demonstrativo de Resultados do Exercício 
(DRE), balanço patrimonial, fluxo de caixa 
e relatórios gerenciais; 

• Noções de contabilidade: conceitos e 
princípios contábeis, classificação e 
registro de contas patrimoniais (ativo, 
passivo e patrimônio líquido), de 
resultado (receita e despesa) e plano de 
contas contábeis e de custos; 
 

• Pesquisar e organizar dados e informações;  

• Ter raciocínio lógico; 

• Efetuar cálculos matemáticos; 

• Ter visão sistêmica; 

• Negociar com pessoas em situações adversas;  

• Utilizar recursos de tecnologia da informação e 
comunicação; 

• Trabalhar em equipe. 
 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Colaboração com colegas e equipes de 
trabalho; 

• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização de 
informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de 
prazos estabelecidos;  

• Idoneidade e comprometimento em 
todas as ações. 

 
 

Aula Atividades ODAs ou recursos tecnológicos 
Registro de 
participação 

Aula 1 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ABERTURA DO CURSO] O docente deve fazer a sua apresentação e explicar o 
propósito do curso Assistente Financeiro, destacando a importância das 
competências esperadas. As informações pedagógicas do curso devem ser 
esclarecidas aos alunos: objetivos; indicadores e formas de avaliação; elementos 
a serem trabalhados; além da metodologia que será a base das atividades 
realizadas. O docente também pode perguntar aos alunos quais são suas 
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expectativas de aprendizagem. 
 
[PLANO DE VIDA PROFISSIONAL] O docente pede que os alunos reflitam acerca 
de seus propósitos de aprendizagem e construam um documento individual 
descrevendo seus objetivos.  
 
Para nortear esta atividade, sugere-se o seguinte roteiro:  
 

• Por que escolheu o curso de assistente financeiro?  

• Quais os conhecimentos que já possui neste assunto?  

• Quais são seus objetivos em relação ao curso?  

• Quais os caminhos para alcançar seus objetivos? 
  

Em plenária, os alunos (que se sentirem à vontade) compartilham seus planos e 
o docente faz a mediação, indicando as convergências entre os objetivos 
elencados.  
 
[DINÂMICA QUEBRA-GELO] O docente pode utilizar qualquer dinâmica que 
promova entrosamento entre os alunos. Uma sugestão pode ser a seguinte 
dinâmica: cada aluno terá um minuto para falar seu nome e sobre algo que faz 
ou conhece muito bem. Pode ser qualquer tema de interesse (receita de bolo, 
videogame, coleção de alguma coisa ou até uma habilidade ou expressão 
artística), o importante é que o aluno fale sobre algo de que goste, sinta 
segurança e deseje dividir com os demais, com o objetivo de compartilhar o 
conhecimento. 

Para facilitar a organização das ideias, o docente pode projetar as seguintes 
questões: 

• O que faço ou tenho interesse que mais tem a ver comigo? 

• Como falo sobre isso de maneira autêntica e confortável? 
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• Quais recursos posso utilizar para melhor me apresentar? 

 
[DISCUSSÃO EM GRUPO] Com o apoio de figuras (lista de compras, propaganda 
de produtos, notícias sobre impostos, recibos de compra etc.) previamente 
escolhidas, o docente as distribui entre os alunos e pede que façam a relação 
entre a contabilidade/finanças com a vida cotidiana. Após compartilhamento em 
plenária, o docente faz menção à finalidade da contabilidade para o cidadão 
comum, para o governo, para um investidor, para um empresário etc. 
 
[MAPA MENTAL] O docente pode distribuir algumas filipetas em papel com 
atribuições do assistente financeiro. Devem ser termos ou palavras-chave que 
estão associados ao trabalho diário deste profissional. Os alunos, em grupo, 
devem discutir e montar um mapa mental sobre as atribuições do assistente 
financeiro no contexto empresarial. Cada grupo deve ter um tempo para elaborar 
e depois para apresentar em plenária. 
  
O docente pode permitir que usem o celular para buscar significados, o uso do 
glossário (ODA) e outras guias no ESPIE. 
 
O docente deve complementar a fala dos alunos, ampliando o entendimento do 
perfil profissional da ocupação e sua atuação no mercado de trabalho. 
 
Sugestões: CFOP, NF-e, NFS-e DANFE, DRE, CNPJ, SEFAZ, Balanço Patrimonial, 
despesas, receitas, documentos, fornecedores, clientes, fluxo de caixa, contas a 
pagar, contas a receber, relatórios, emissão, fatura, Razão Social. 
 
[DINÂMICA INDIVIDUAL] O docente pode pedir aos alunos que, em grupo, façam 
uma lista do que poderia ser considerado patrimônio para uma família (é bom 
utilizar o termo). Deixe que os alunos discutam entre si e façam a listagem em 
grupo. Conforme vão se organizando, peça para citar alguns itens da lista – o 
docente pode identificar bens que normalmente não são considerados, como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ESPIE: Glossário de 
terminologias técnicas 
relacionadas ao processo 
financeiro e contábil.  

• ESPIE: Guias de 
recolhimentos: GPS, GFIP e 
DARF. 
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bicicleta, móveis (a ideia é identificar os bens e direitos).  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente então discute o que é patrimônio, o que 
são bens, direitos e obrigações, que constituem os ativos e passivos de qualquer 
pessoa. A partir do entendimento, pode fazer a relação com a empresa e a função 
de quem cuida dos registros contábeis. 
 
[RETORNO À DINÂMICA INDIVIDUAL] Com base na discussão e ampliação do 
entendimento sobre patrimônio, os alunos revisitam a lista pensando no 
patrimônio da sua família (direitos, bens e obrigações). 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 
 

Aula 2 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[BRAINSTORMING] Com base na listagem sobre patrimônio da família escolhida, 
os alunos respondem: 

• O que sabem sobre contabilidade e como pode ser aplicado no 
orçamento doméstico? 

• O que entendem por orçamento doméstico e qual a sua importância? 
O docente registra as respostas dos alunos utilizando algum recurso digital para 
este fim e amplia o debate com exemplos e conceitos, podendo utilizar trechos 
de referências bibliográficas, como os livros Básico em contabilidade e finanças e 
Básico em tesouraria (Biblioteca Digital)  
 
[DINÂMICA INDIVIDUAL] O docente pede que os alunos, individualmente, 
preparem uma lista do que receberam (incluindo a fonte) e do que gastaram dos 
últimos três meses – uma planilha de gastos pessoais. É importante nesse 
momento que organizem da maneira como acham correto. Pode ser lista, 
desenho, tabela, gráfico. Após tempo e partilha, peça que apresentem a lógica da 
organização das despesas e das entradas.  
 

• Biblioteca Digital: Básico em 
tesouraria: rotinas e 
procedimentos operacionais. 

• Biblioteca Digital:  Básico de 
contabilidade + finanças.  
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[PESQUISA] O docente pede então que os alunos busquem referências e 
exemplos de balanço patrimonial e comparem com o exercício. 
 
[MELHORIA NA DINÂMICA] Os alunos devem retornar ao seu exercício, 
adequando sua produção a uma tabela típica de balanço patrimonial. Em seguida, 
compartilham em plenária. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente, com base nas apresentações, amplia o 
entendimento sobre fatos contábeis e demonstrativos contábeis, sinalizando o 
balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] A seguir, com apoio de uma planilha eletrônica, elaboram 
o seu balanço numa tabela em Excel. Como continuidade do exercício, em duplas, 
recebem listas diferentes de itens que compõem um balanço patrimonial para 
exercitar o preenchimento da planilha. O docente pode apresentar recursos para 
se trabalhar com planilhas eletrônicas disponíveis nos ODAs: uso do Microsoft 
Excel e uso do LibreOffice Calc (ambos no ESPIE). 
 
ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será não 
presencial, síncrona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESPIE: uso do Microsoft 
Excel. 

• ESPIE: Uso do LibreOffice 
Calc. 

Aula 3 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[PESQUISA] Com base no painel clicável relatório contábil (ESPIE), os alunos 
devem fazer uma pesquisa na internet para ter acesso a exemplos de itens de um 
relatório contábil. Após a pesquisa, os alunos apresentam e discutem seus 
exemplos. 
 
[SIMULAÇÃO]  O docente pode preparar situações previamente que possam 
servir de contexto para os itens pesquisados. Os alunos, com base na pesquisa e 
exemplos da aula anterior, montam, numa planilha Excel, um relatório contábil. 
Sugere-se ao docente especificar quais itens deverão compor o relatório 
gerencial, que deve integrar balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Os alunos 
podem pesquisar exemplos de relatórios já prontos. 

• Espie: Relatório contábil.  

 

• ESPIE: Uso do Microsoft 
Excel. 

• ESPIE: Uso do LibreOffice 
Calc. 

 
 

Postagem 
do arquivo 

Excel 
trabalhado 

em aula 
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O docente pode apresentar recursos para se trabalhar com planilhas eletrônicas 
disponíveis nos ODAs: uso do Microsoft Excel e uso do LibreOffice Calc (ambos no 
ESPIE)  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Após apresentação dos exercícios, o docente realiza 
uma exposição dialogada ressaltando aspectos relacionados à elaboração desses 
relatórios, a partir dos exemplos de lançamentos contábeis. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 4 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ESTUDO DE CASO] Com os alunos organizados em grupos, o docente distribui 
um estudo de caso com vários fatos contábeis em que será pedido a construção 
de um balanço patrimonial e uma demonstração do resultado contábil. Os alunos 
deverão utilizar uma planilha eletrônica para a tarefa. 
 
Em um primeiro momento, farão isso identificando quais contas são de ativo, 
passivo, patrimônio líquido, receita e despesa, depois farão os lançamentos 
contábeis e elaborarão as demonstrações.  
 
Os alunos deverão apresentar seus exercícios, trazendo dúvidas que deverão ser 
conversadas em plenária. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente deve, a partir das dúvidas e dos exercícios, 
ampliar o entendimento sobre fatos contábeis e suas classificações. Em seguida, 
retomam o exercício para melhorá-lo. 
 
[SIMULAÇÃO] Com base no exercício que fizeram, o docente apresenta um 
exemplo de sistema de gestão com os relatórios contábeis. O docente pede que 
os alunos se familiarizem com o sistema de gestão, identificando os campos e 
alimentando os casos mais complexos. A partir dos conhecimentos adquiridos, os 
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alunos executarão os lançamentos contábeis na prática, por meio de um sistema 
de gestão, tomando decisões sobre questões problemáticas que podem vir a 
ocorrer. 
 
[ESTUDO DE CASO II] Como continuação do exercício, os alunos farão a resolução 
e um debate de estudos de caso mais complexos, e farão a simulação em um 
sistema de gestão. É importante que o docente planeje previamente tais casos.  
 
[FECHAMENTO] O docente pode aproveitar o exercício como verificação do 
atendimento dos indicadores, resumindo o que aprenderam no decorrer das 
aulas. 

  
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será não 
presencial. 

Aula 5 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[BRAINSTORMING] Para introduzir a temática do indicador 1, o docente pode 
iniciar com perguntas para uma avaliação diagnóstica:  

• O que vocês entendem por nota fiscal? 

• Você identifica esse documento na sua rotina? Sabe qual é a sua 
importância? 

 
O docente registra as respostas dos alunos utilizando algum recurso digital para 
este fim. Em seguida, pergunta se eles conhecem, conseguem identificar ou 
trabalham com esses documentos, e posteriormente apresenta alguns exemplos 
de documentos digitais que serão utilizados para a construção de um desafio. 
 
[ESTUDO DE CASO] O docente pode provocar os alunos com alguma situação-
problema que envolva a nota fiscal, para que o contexto fique mais claro para 
todos. Por exemplo, colocar a data da emissão da nota fiscal e data de 
competência erradas. 
 
Em seguida, o docente aborda algumas questões acerca de tributos que incidem 

 

 

 

 

 

• ESPIE: Código Fiscal 
CFOP. 

• ESPIE: Legislação de 
Documentos Fiscais. 

• ESPIE: Formulário 
DANFE. 

 

 

 

 

 

 
 

Postagem 
na 

plataforma 
da análise 

documentos 
sobre 

tributos e 
notas fiscais 
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sobre as vendas e das implicações para a área financeira da empresa.  
 
[ANÁLISE DE VIDEO] O docente apresenta um vídeo sobre os elementos da nota 
fiscal. Em grupos, discutem as principais questões e compartilham. O docente 
amplia o entendimento estabelecendo a relação prática do tributo com a 
empresa e elabora junto com os alunos um painel com as informações. 

Sugestão de vídeos:  

- O que é Nota Fiscal e qual sua importância? 
(https://youtu.be/bsqtNaYSlhE) 

- Como entender uma Nota Fiscal? (https://youtu.be/b5HmfgyibKg)  
 
[ESTUDO DIRIGIDO] O docente apresenta alguns documentos disponibilizados no 
ESPIE e pede que os alunos analisem os ODAs à luz do que discutiram sobre 
tributos e notas fiscais. Os alunos devem ampliar o painel iniciado pelo docente. 

• Código Fiscal CFOP (ESPIE) 

• Legislação de Documentos Fiscais (ESPIE) 

• Formulário DANFE (ESPIE) 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir da apresentação dos alunos, o docente 
apresentará questionamentos sobre a legislação fiscal e o CFOP. 
 
[SIMULAÇÃO] O docente deve apresentar um sistema de gestão de emissão de 
notas fiscais para familiaridade dos alunos (Gestão Click ou SCI, por exemplo).1 
Nesse momento, devem identificar os campos sobre os quais estudaram até esse 
momento. Essa simulação deve servir como um “reconhecimento do terreno”. 
 

 

• Vídeos: 

O que é Nota Fiscal e qual sua 
importância? – disponível em: 
https://youtu.be/bsqtNaYSlhE. 

 

Como entender uma Nota 
Fiscal? – disponível em: 
https://youtu.be/b5HmfgyibKg. 

 

 

• ESPIE: Código Fiscal CFOP.  

• ESPIE: Legislação de 
Documentos Fiscais.  

• ESPIE: Formulário DANFE.  

 

 

• Sistema: Gestão Click. 

• Sistema SCI. 

 

 

 
1 As sugestões de sistemas de gestão geralmente possuem versão de demonstração por um período de 30 dias (logo depois, solicitam cadastro e a utilização da versão 
paga), por isso é preciso cuidado na escolha das atividades para não ultrapassar o tempo de degustação. 
 

https://youtu.be/bsqtNaYSlhE
https://youtu.be/b5HmfgyibKg
https://youtu.be/bsqtNaYSlhE
https://youtu.be/b5HmfgyibKg
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[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial, no laboratório de informática. 

Aula 6 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[SIMULAÇÃO] Os alunos, no laboratório de informática, devem ser incentivados 
a simular situações de venda de mercadoria ou prestação de serviço, para 
emissão de notas fiscais e conferência do DANFE utilizando um sistema de gestão. 
O docente deve prover situações simples, como “A empresa X compra 50 
unidades de mercadorias à vista pelo valor de R$ 10.000,00 com 18% de ICMS”. 
 
[DISCUSSÃO] Os alunos, já familiarizados com sistema de gestão, devem elaborar 
uma lista de dúvidas ou questionamentos que podem acontecer durante a 
emissão de nota fiscal. O docente pode discutir com os alunos e apresentar 
caminhos para solucionar as questões. Alguns exemplos: 
 

• Qual o CFOP da operação?   

• É possível alterar uma nota fiscal eletrônica emitida?  

• Como encontrar o NCM das mercadorias?  

• Como saber o imposto que preciso destacar na nota fiscal?  

• Como saber qual será a alíquota aplicada do imposto sobre a base de 
cálculo? 

• Qual será a base de cálculo?  

• Qual será o valor total? 
 
 
[SIMULAÇÃO] O docente pode preparar previamente diversas situações 
complexas em que os alunos poderão simular a emissão da nota fiscal 
considerando as soluções apresentadas anteriormente (certificar-se do cálculo 
correto do imposto, da porcentagem ou isenção em alguns casos, questões que 
envolvem devolução de mercadorias etc). Destaca-se a necessidade de provocar 
os alunos em questões que podem ocorrer nos procedimentos, incentivando-os 
à tomada de decisão. 
 

• Sistema: Gestão Click 

 

• ESPIE: Código Fiscal de 
Operações (CFOP). 
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ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 07 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

[PESQUISA] No ambiente virtual, o docente deve postar instruções para que façam 
uma pesquisa com o tema “Contas a pagar e a receber” (o docente pode direcionar 
os alunos para algumas páginas na internet e para ODAs: “Formulário de contas a 
receber” e “Controles de contas a receber e contas a pagar” – ambos no ESPIE), 
observando parâmetros para fluxo de autorização e prazos para faturamento. 

[ANÁLISE DE DOCUMENTOS] Na sequência, os alunos devem analisar alguns casos 
que envolvam venda, autorização e prazo de faturamento. As situações devem ser 
previamente preparadas pelo docente e disponibilizadas no Teams (sugere-se 
oferecer pelo menos três situações com características distintas). Os alunos devem 
analisar e responder:  

•  Qual a fonte de recebimento? 

•  Quem deve aprovar a venda?  

•  Qual o prazo para faturamento do pedido?  

 

[SIMULAÇÃO] A seguir, os alunos preenchem uma série de modelos de 
documentos (disponibilizadas no ambiente virtual): 

•  Pedido de emissão de NF;  

•  Modelo de controle;  

•  Pedido de cancelamento de NF. 

Um exemplo: uma indústria com venda no valor de R$ 30.000,00, uma empresa de 
serviços na venda de R$ 15.000,00, uma empresa de varejo com vendas no valor 
de R$ 60.000,00. Sugere-se, ainda, a inserção de tipos diversos de pagamentos: à 
vista, a prazo, por duplicatas, por cartão de crédito, entre outros. 

 

• ESPIE: Formulário de 
contas a receber. 

• ESPIE: Controles de contas 
a receber e contas a 
pagar. 
 

 

 
Resposta 

das 
perguntas 

sobre a 
análise das 
situações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postagem 
dos 
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[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

documentos 
preenchidos 

Aula 8 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

1. [PESQUISA E DISCUSSÃO] Os alunos, em duplas, pesquisam no Laboratório de 
Informática sobre a nota fiscal eletrônica, utilizando o site da Secretaria da 
Fazenda. 

  

Sugere-se ao docente o seguinte roteiro para fomentar o diálogo sobre a emissão 
da nota fiscal (NF): 

• Ao informar o Cadastro de Pessoas Física (CPF) para emissão da NF, o 
governo rastreará os dados pessoais? 

• Ao solicitar o CPF na NF, o governo quer que o cidadão faça o trabalho dele 
de fiscalizar? 

• Quem pede NF paga mais imposto de renda? 

• Quem pede NF paga mais IPTU? 

  
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Em seguida, o docente realiza uma exposição dialogada 
ressaltando aspectos relacionados às ações de emissão, cancelamento e 
substituição de uma nota fiscal eletrônica, buscando evidenciar as consequências 
de se solicitar ou não a nota fiscal em uma compra. 
 

[SIMULAÇÃO] Finalizando a atividade anterior, os alunos preenchem quatro notas 
fiscais fictícias (duas de compra e duas de venda), abordando passo a passo de 
cada um dos itens, evidenciando a importância do Código Fiscal de Operações e 
Prestações (CFOP) e o correto preenchimento da descrição de serviços. Sugere-se 
retomar o ODA sobre a temática. 

 
Exemplo de atividade: O Atacadão dos Doces é uma empresa que fornece doces 
para lojas de varejo. A loja Atacadão dos Doces realizou um pedido e você ficou 
responsável por emitir a nota fiscal para ser encaminhada junto com os produtos.  
º 

 

Site: BRASIL. Ministério da 
Fazenda. Nota Fiscal 
Eletrônica. Disponível em: 
http://www.nfe.fazenda.gov.b
r/portal/principal.aspx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPIE: Código Fiscal de 
Operações (CFOP).  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
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Dados para preenchimento da nota fiscal (NF): 
Nota fiscal nº 14567 
Nome/razão social do destinatário: Sweet Candies Ltda. 
CNPJ: 11.240.000/0002-01 
Endereço: Av. Espírito santo, 965 
Município UF: Porto Alegre/RS 
Fone: 51 30456780 
Bairro/distrito: Santana  
CEP: 90180-060 
Inscrição estadual: 096/3643255 
Data de emissão: 03/06/2019 
Data de entrada/saída: 03/06/2019 
Fatura: pagamento à vista 
Base de cálculo do ICMS: R$ 2.000,00 
Valor do ICMS: R$ 240,00 
Valor total dos produtos: R$ 2.000,00 
Valor total da nota: R$ 2.000,00 
Código: 2208055 (número de controle do produto na empresa) 
Descrição do produto:  caixas de pirulitos 
NCM/SH:  1704.90.20 (significa nomenclatura comum do Mercosul/sistema 
harmonizado) 
CFOP: 5102 (código fiscal de operações e prestações, das entradas e das saídas de 
mercadorias, intermunicipal e interestadual) 
Unidade: caixas (CX) 
Quantidade: 50 
Valor unitário: R$ 40,00 
Valor total: R$ 2.000,00 
Base do ICMS: R$ 2.000,00 
Valor do ICMS: R$ 240,00 
Alíquota do ICMS: 12% 
  º 

 
 

 
 

https://cosmos.bluesoft.com.br/ncms/17049020-caramelos-confeitos-dropes-pastilhas-e-produtos-semelhantes
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A turma pode ser dividida em grupo, com diferentes perfis de empresa. Em 
plenária, compartilham os resultados. 
 
ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 
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Aula 9 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona
) 

2. [DISCUSSÃO] Para iniciar essa aula, os alunos poderão trabalhar nas mesmas 
duplas da aula anterior, trazendo as notas fiscais de compra e venda preenchidas.   

Sugere-se ao docente revisitar o conteúdo trabalhado sobre lançamentos 
contábeis, com foco em compra e venda de mercadorias, utilizando discussão em 
plenária.  Obs.: ver tabelas do ICMS (por estado) disponíveis no ODA.  

 

[SIMULAÇÃO] O docente apresenta vários exercícios utilizando as notas fiscais 
emitidas na aula anterior para realizar os lançamentos contábeis de compra e 
venda (nos razonetes e diário), bem como todos os impostos incidentes. Por 
exemplo: uma empresa de doces comprou 100 pacotes de pirulitos no valor de R$ 
500,00 para pagamento a prazo com 12% de ICMS incluído no valor total da nota 
fiscal.  

 

D estoque – 440,00 

D ICMS a recuperar – 60,00 

C Fornecedores a pagar – 500,00 

 

Sugere-se fazer menção ao ODA Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) 
– ESPIE. 

 

[FECHAMENTO] O docente recupera o indicador da aula, retomando os exercícios 
realizados e pedindo que os alunos apontem aprendizados e lacunas – que podem 
ser alvo de reforço em outras atividades. 

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

ESPIE: Código Fiscal de 
Operações e Prestações 
(CFOP). 
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Situação de Aprendizagem 2: Ordem de pagamento e recebimento. 

Carga horária prevista: 12 h 

Número de aulas: 
4 

 
A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente financeiro, 
na qual são mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 2 dessa Unidade Curricular.   
 
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem 
utilizados, para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas.  
 
A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 

 

Indicadores 

2. Emite ordens de pagamento e recebimento via sistema de gestão, de acordo com os prazos vigentes e relatório de provisão. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

• Tesouraria: fluxo e processos, provisão de 
pagamento e recebimentos, extratos 
bancários (emissão e controle), conciliação 
bancária; 

• Sistemas de controle para pagamentos e 
recebimentos: planilhas eletrônicas, softwares 
de gestão empresarial; 

• Documentos: fiscais (notas de débito, recibos, 
nota fiscal, cupom fiscal, entre outros) e não 
fiscais (planilhas de funcionários, planilhas de 
clientes, duplicata, nota promissória, letra de 
câmbio, entre outros). 

Habilidades 

 - Gerenciar tempo e atividades de trabalho;   

- Pesquisar e organizar dados e informações;   

- Ter raciocínio lógico;  

- Negociar com pessoas em situações adversas;  

 - Utilizar recursos de tecnologia da informação e 
comunicação;  

- Trabalhar em equipe. 

Atitudes/Valores 

 - Cortesia no atendimento aos clientes internos e 
externos;  

- Colaboração com colegas e equipes de trabalho;  

- Proatividade na movimentação de documentos 
e disponibilização das informações;  

- Responsabilidade no cumprimento de prazos 
estabelecidos. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 10 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[BRAINSTORMING] O docente provocará os alunos a falarem sobre os 
conhecimentos que têm a respeito das formas que as empresas realizam seus 
pagamentos e recebimentos e do que lembram sobre relatórios contábeis que já 
manipularam. 
 
[FLUXOGRAMA] O docente, a partir de uma situação problema (a falta de 
pagamento de um boleto ou a falta de recebimento de uma receita, por exemplo), 
poderá solicitar aos alunos que, em grupo e a partir do que conhecem, construam 
um breve roteiro, descrevendo qual o fluxo e o processo ideais para um melhor 
planejamento e organização de pagamentos e recebimentos dentro de uma 
organização.  
 

[ESTUDO DIRIGIDO] Após o exercício do fluxograma, o docente deve apresentar 
uma referência (Biblioteca Digital: Básico em tesouraria: rotinas e procedimentos 
operacionais – indicar capítulo adequado) para que verifiquem qual o melhor fluxo. 
Com isso, cada grupo fará melhorias em seus exercícios, que serão apresentados 
em plenária. Sugere-se que essa apresentação possa servir de avaliação. 

 

[FECHAMENTO] O docente poderá realizará o fechamento da atividade 
retomando, a partir dos exemplos dos alunos, o fluxograma para um planejamento 
ideal de pagamentos e recebimentos na prática das empresas, relacionando com a 
atribuição de um assistente financeiro. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

• Biblioteca Digital: 
Básico em tesouraria 
– rotinas e 
procedimentos 
Operacionais. 

 

Aula 11 
◼ Presencial 
Não presencial 

[ESTUDO DE CASO] Tendo relembrado o fluxo de pagamento e recebimento na 
aula anterior, os alunos devem analisar dois quadros sobre autorizações para 
pagamento numa empresa – uma em relação a cargos, outra em relação a tipos). 
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(síncrona/assíncrona) A partir disso, e de posse de uma situação-problema (que deve ser feita pelo 
docente antecipadamente), os alunos resolvem a situação: 

 

 
 

 

 
 
Fonte: MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, 
reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 3. ed. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014.  
 

Esses exemplos e as referências são apenas sugestões. O docente poderá utilizar 
outros. 

 

Na sequência, o docente faz a mediação de uma discussão visando uma reflexão 
sobre as rotinas de autorização. 



20 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

 

[JOGO] Com os alunos divididos em grupos, o docente distribui exemplares de 
documentos referentes a pagamentos e recebimentos de diferentes empresas 
(comércio, indústria e serviços). 

 

Cada grupo recebe uma caixa com os documentos ao mesmo tempo, mas não abre. 
O docente cola na parede um esquema que evidencia uma classificação entre 
recebimentos e pagamentos. Os grupos terão um tempo para classificar e colar na 
parede os documentos referentes a cada coluna. O grupo que terminar primeiro 
corretamente pode ganhar um brinde. 

 

O docente poderá disponibilizar diversos documentos, tais como: guia de 
recolhimentos, boletos bancários, cheques, depósitos bancários, notas fiscais de 
serviços, contas de luz e telefone, reembolso de despesas, pagamento de salários, 
entre outros.  

 

[PAINEL] Com base nas classificações, o docente agora divide os grupos por tipo de 
documento a ser pesquisado. Cada grupo irá contribuir com a elaboração de um 
painel, trazendo a aplicabilidade dos documentos dentro dos processos de 
pagamento e recebimento. Essa pesquisa poderá ser feita em laboratório de 
informática ou usando livros da biblioteca para pesquisa. Por fim, apresentação da 
atividade e feedback do docente. 

 

[FECHAMENTO] Com o painel completado e tendo suas partes sido apresentadas 
por cada grupo, o docente ressalta a importância dos documentos no contexto do 
trabalho do assistente financeiro. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 
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Aula 12 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona / 
assíncrona) 

[SIMULAÇÃO] Os alunos, em grupos, recebem exemplos diversos de documentos 
(com valores) previamente preparados e selecionados pelo docente. Na sequência, 
os alunos preenchem um modelo de controle de pagamento, conforme a figura 
abaixo. 

 

Importante: sugere-se ao docente que disponibilize uma diversidade de 
documentos, tais como: guia de recolhimentos, boletos bancários, cheque, 
depósito bancário, nota fiscal de serviços, contas de luz e telefone, reembolso de 
despesas, pagamento de salários, entre outros (o docente pode utilizar o ODA 
sobre guias de recolhimentos GPS, GFIP e GRCS para exemplificar, disponível no 
ESPIE).  

 

Sugere-se que a atividade seja executada de forma manual e em planilha de Excel, 
e caso haja disponibilidade, lançamentos sejam realizados em sistema de gestão. 

• ESPIE: Guias de 
recolhimentos - 
GPS, GFIP e GRCS.  
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Fonte: MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, 
reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 3. ed. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 

 

[DISCUSSÃO] Com base em exercícios anteriores com planilhas e sistemas de 
gestão, o docente indaga sobre os pontos positivos e negativos no uso de planilhas 
de Excel e sistema de gestão. O docente pode fazer um quadro comparativo com 
as respostas e reforçar a necessidade de as empresas terem uma planilha de Excel 
ou algum software de gestão para terem mais assertividade na tomada de decisão 
e na redução de custos, entre outros aspectos.  
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[ATIVIDADE PRÁTICA] O docente deve apresentar aos alunos exemplos de 
softwares de gestão disponíveis na internet e a utilização de planilhas no Excel. O 
docente orientará os alunos, em laboratório de informática, a elaborarem planilhas 
no Excel para controle e emissão de ordens de pagamento e recebimento.  

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

 

Aula 13 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ROTAÇÃO POR ESTAÇÃO] Os alunos devem ser divididos em cinco grupos. Cada 
grupo terá uma situação de emissão de ordem de pagamento e recebimento 
(algumas podem ter erros e lacunas, outras podem ser complexas). Todos os alunos 
devem trabalhar todas as situações, à medida que rotacionam nos grupos. Parte 
do grupo deve trabalhar em Excel, outra em sistema de gestão. Esse exercício deve 
servir como avaliação do indicador. 
  
Uma sugestão: O Atacadão dos Doces adquiriu um lote de produtos para revenda 
da empresa JS Doces LTDA. Como auxiliar financeiro, você deverá emitir uma 
ordem de pagamento para esse fornecedor.   
  
Seguem as informações: 
Número: 044 
Conta: 36.523-3 
Data de emissão: (considere a data de emissão o dia em que você realizar essa 
atividade) 
Responsável: Atacadão Doces 
Favorecido: JS Doces LTDA. 
CPF/CNPJ: 03.423.289/0001– 44 
Inscrição estadual: 096/0005289 
Endereço: Rua Osvaldo Feijó, 882 
Cidade: Porto Alegre 
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Estado: RS  
CEP: 90000-000 
Telefone: 3333 – 4444  
E-mail: js@email.com 
Banco: X 
Agência: 0030  
Conta: 3589553-21 
Valor total: R$ 450,00 
 

 
 
[FECHAMENTO] O docente deve retomar o indicador trabalhado nas últimas 
aulas, ressaltando como os procedimentos são importantes para o dia a dia do 
trabalho do assistente financeiro. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será não 
presencial e síncrona. 

 

mailto:js@email.com
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Situação de Aprendizagem 3:   Simulação de Fluxo de caixa de uma Empresa, utilizando o programa de gestão. 

Carga horária prevista: 12 h 

Número de aulas: 

3 

A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente financeiro, 
na qual são mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 3 dessa Unidade Curricular.   
 
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem 
utilizados, para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas.  
 
A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 

 

Indicadores 

3. Acompanha o fluxo de caixa diariamente, via sistema de gestão, para programar os pagamentos e recebimentos conforme provisão dos demais setores 
da organização. 

 

Elementos 

Conhecimentos 

• Contas a pagar: fluxo e processos, ordens 
de pagamento eletrônicas ou físicas 
(cheque, TED, DOC, transferência entre 
contas, entre outros); 

• Contas a receber: fluxo e processos, 
formas de negociação, cobrança e 
recebimento, procedimentos para 
emissão, recebimento e conferência de 
notas fiscais; 

• Tesouraria: fluxo e processos, provisão de 
pagamento e recebimentos, extratos 

Habilidades 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com 
clareza e objetividade;  

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

• Pesquisar e organizar dados e 
informações;  

• Ter raciocínio lógico; 

• Efetuar cálculos matemáticos; 

• Ter visão sistêmica; 

• Negociar com pessoas em situações 
adversas;  

Atitudes/Valores 

• Cortesia no atendimento aos clientes 
internos e externos; 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Colaboração com colegas e equipes de 
trabalho; 

• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização de 
informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de 
prazos estabelecidos;  
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bancários (emissão e controle), 
conciliação bancária; 

• Demonstrativos financeiros: conceito, 
finalidades, estrutura e composição, 
Demonstrativo de Resultados do 
Exercício (DRE), balanço patrimonial, 
fluxo de caixa e relatórios gerenciais. 

 

• Utilizar recursos de tecnologia da 
informação e comunicação; 

• Trabalhar em equipe. 
 

• Idoneidade e comprometimento em 
todas as ações. 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 14 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[JOGO] Para recuperar o conhecimento construído até o momento, o 
docente mobiliza os conhecimentos em desenvolvimento com o uso do 
recurso Karroot!, utilizando perguntas e respostas sobre fluxo de caixa, 
contas a pagar e contas a receber. 
 
Algumas perguntas: 

1. O que é o fluxo de caixa? 
2. Como demonstrar o fluxo de caixa? 
3. De onde vêm as informações para o fluxo de caixa? 
4. Qual é a importância das contas a pagar e a receber para o fluxo de 
caixa? 
5. Quais são os cuidados necessários com o seu fluxo de caixa? 
6. Que tipo de informações são fornecidas pelo fluxo de caixa? 

 
[SIMULAÇÃO] O docente pode separar vários exemplos de fluxos de caixas 
(setores diversos da economia) ou pedir que os alunos busquem exemplos 
na internet. 
 
Com ajuda dos ODA (Fundamentos de controles de caixa, contas a receber 
e contas a pagar e modelos de formulários para controle de caixa – ESPIE), 

 

 

 

 

• ESPIE: Fundamentos 
de controles de caixa, 
contas a receber e 
contas a pagar. 
  

• ESPIE: Modelo de 
formulário para 
controle de caixa. 

 

Postagem do arquivo 
em Excel sobre 

simulação do fluxo de 
caixa 
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devem fazer um modelo no Excel que contenha todos os campos possíveis. 
 
Em quatro ou cinco grupos, os alunos deverão simular setores bem 
diferentes da economia (salão de cabeleireiros, loja de material de 
construção, laboratório de biologia, livraria, cafeteria, lancheria, loja de 
roupas etc.). Cada grupo fará uma listagem de compras e recebimentos de 
uma semana de trabalho. Depois da listagem, os grupos trocam a listagem 
e preparam um fluxo de caixa para cada estabelecimento. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Após o exercício, o docente apresentará os 
fundamentos de controle de caixa, contas a receber e a pagar, utilizando os 
exemplos da turma e deixando-os mais complexos com itens que possam 
trazer dúvidas. 
 
[REVISÃO DA SIMULAÇÃO] Após a conversa dialogada, os alunos trocam 
seus exercícios entre os grupos para que revisem e aperfeiçoem os fluxos 
de caixa. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 15 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[SIMULAÇÃO] Com base no que aprenderam sobre fluxo de caixa na aula 
anterior, os alunos vão simular em Excel o fluxo de caixa num sistema de 
gestão. A aula deve ser feita no laboratório. Os alunos devem se familiarizar 
com o sistema, reconhecendo os campos e itens. Sugere-se retomar os 
ODAs (Fundamentos de controles de caixa, contas a receber e contas a 
pagar e modelos de formulários para controle de caixa – ESPIE). 
 
O docente deve distribuir entre os alunos diversas situações de 
preenchimento a ser feita no sistema. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Em seguida, ao apresentarem os exercícios, o 

• ESPIE: Modelo de 
formulário para 
controle de caixa.  

• ESPIE: Formulário de 
contas a pagar. 
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docente deve ressaltar a importância de um relatório de controle de caixa 
com ênfase nos recebimentos e pagamentos.  
 
[SIMULAÇÃO] Os alunos deverão retornar aos seus exercícios, extraindo 
relatórios e apresentando seus resultados. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 16 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[JOGO] O docente pode distribuir entre os alunos, já em grupos, tarjetas 
com exemplos de desembolsos e ingressos de fluxo de caixa. Com base no 
que já fizeram, terão que classificar os itens em duas colunas. O quadro 
abaixo pode ajudar. 
 

 
Fonte: MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, 
reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 3. ed. 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 
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[PESQUISA] Os alunos, ainda em grupos, vão dividir os itens entre si e 
buscar um exemplo para cada item de acordo com o número de grupos 
existentes na sala. Assim, se houver quatro grupos e cada grupo ficou com 
cinco ou seis itens, cada grupo vai procurar quatro exemplos para cada um 
dos seus cinco ou seis itens. 
 
Após o preenchimento dos exemplos, todos dividem de forma que cada um 
tenha pelo menos um exemplo de cada item de ingresso e reembolso. 
 
[SIMULAÇÃO] Com base na classificação e nos exemplos, os alunos devem 
construir um modelo de fluxo de caixa diário que pode ser conforme o 
modelo abaixo ou buscado na internet) e preenchê-lo adequadamente. O 
docente pode distribuir datas para alocação dos itens. Após o exercício, os 
grupos trocam suas entregas para revisão. Essa atividade pode ser 
assinalada como verificação do atendimento ao indicador. 
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Fonte: MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, 
reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 3. ed. 
São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 
 
[DISCUSSÃO] O docente discutirá o trabalho do assistente financeiro sob o 
ponto de vista da responsabilidade dessa atribuição sobre o controle do 
fluxo de caixa.   
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial. 
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Situação de Aprendizagem 4: Sigilo de Dados  
Carga horária prevista: 8 h  
  

Número de aulas:  
2 

  
A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente financeiro, 
na qual são mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 5 dessa Unidade Curricular.  
  
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem utilizados, 
para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas.  
 
A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 

  

Indicadores  

 5. Preenche, atualiza, organiza e arquiva fichas cadastrais de clientes e fornecedores, mantendo o sigilo das informações. 
  

Elementos  

CONHECIMENTOS   
 
• Sistemas de controle para pagamentos e 
recebimentos: planilhas 
eletrônicas, softwares de gestão empresarial;  
• Controle e arquivamento da documentação 
física e eletrônica pertinente ao processo 
financeiro: auditorias e temporalidade;  
• Cadastro de clientes, fornecedores e 
bancos: coleta, atualização e organização dos 
dados;   
  

HABILIDADES   
 

•  Comunicar-se de forma oral e escrita com 
clareza e objetividade;   
• Gerenciar tempo e atividades de trabalho;  
• Pesquisar e organizar dados e 
informações;  
• Ter visão sistêmica;   
• Negociar com pessoas em situações 
adversas;   
• Utilizar recursos de tecnologia da 
informação e comunicação;  

ATITUDES/VALORES  
 

• Cortesia no atendimento aos clientes 
internos e externos;  
• Colaboração com colegas e equipes de 
trabalho;  
• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização de informações;   

• Idoneidade e comprometimento em todas 
as ações.  
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• Trabalhar em equipe.  
  
  

  

  
 

Aula  Atividades   ODAs ou recursos tecnológicos  Registro de 
participação  

Aula 17 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[BRAINSTORMING] O docente direciona os alunos a realizarem um 
brainstorming sobre a importância da área de crédito e do cadastro dos 
clientes de pessoa física e pessoa jurídica. Em seguida, pergunta o que é 
importante para uma ficha cadastral de PF e PJ. 
 
[PESQUISA] Os alunos pesquisam diferentes fichas cadastrais em sites e 
comparam os campos. Ao final, o docente colhe os resultados elaborando 
uma ficha que considerem adequada para uma empresa. O docente pode 
trazer exemplos de fichas para análise.  
 
[SIMULAÇÃO] Em grupos, os alunos devem preencher um exemplar de 
ficha de PF e outra para PJ, analisando os campos. Sugere-se utilizar os 
ODAs Técnicas de arquivamento e organização de documentos fiscais e 
Arquivo digital e físico (disponíveis no ESPIE). 
 
[DISCUSSÃO] A partir de um dilema moral na empresa sobre ficha 
cadastral, o docente empreende algumas perguntas:     

• O que vocês entendem por sigilo de informações?  

• Você identifica essa necessidade no seu dia a dia?  

• Sabe qual é a sua importância?  
  
O docente registra as respostas dos alunos no quadro, flipchart ou 
utilizando algum recurso digital para este fim. Em seguida, pergunta se 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPIE: 
Técnicas de arquivamento e organização
 de documentos fiscais.  

 

ESPIE: Arquivo digital e físico.  

 

 

 

 

 

 

 

ESPIE: Ética e sigilo das informações.  
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eles conhecem ou trabalham com esses documentos e tipos de 
informação, e posteriormente apresenta alguns exemplos de 
documentos e situações que serão utilizados para a construção do desafio 
que virá na sequência. 

  
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] O docente aborda questões éticas e legais sobre 
sigilo e proteção de dados. Apresenta documentos legais e pode utilizar 
vídeos para ilustrar a temática. Sugere-se a utilização dos ODAs: 
Ética e sigilo das informações e o vídeo Segurança 
da informação nas empresas (ambos disponíveis no ESPIE). 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula 
será presencial. 

 

 

 

 

 

ESPIE: Segurança da  

informação nas empresas (vídeo). 

  
  
  
  
  
  

Aula 18 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[PROJETO] Os alunos, distribuídos em grupos, deverão analisar a 
situação abaixo, fazer uma pesquisa, sistematizar as respostas e 
apresentar uma proposta de programação que contemple os 
conhecimentos que deverão ser ministrados na capacitação da equipe, 
conforme descrito na situação problema: 
 

Você acaba de ser designado responsável pelo departamento de 
cobranças e créditos da empresa. Em certo momento, você foi 
consultado por um membro da sua equipe sobre como poderia 
localizar no sistema informações de uma outra empresa e seus 
sócios, considerando que não se tratava da mesma empresa na 
qual ele vinha trabalhando no momento, e sim a uma solicitação 
por parte de um cliente que ele estava atendendo.   
 
Você percebeu neste momento que tal solicitação seria incoerente, 
considerando os princípios éticos e o direito ao sigilo de dados, 
assim como a vulnerabilidade de informações da sua própria 
empresa. Compreendendo a importância de tal conhecimento e a 
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necessidade de resguardar os direitos de seus clientes em 
empresas, você decide implementar uma capacitação aos 
colaboradores do setor acerca de noções de preenchimento, 
atualizações, organizações e arquivamentos de fichas cadastrais 
com foco na importância e necessidade da manutenção dos dados 
e seu sigilo. 

 
  

Os alunos poderão utilizar os aplicativos como PowerPoint, Prezzi ou 
Sway, e poderão apresentar o percurso de análise e os resultados 
obtidos. O docente pode complementar as falas dos alunos com 
informações referentes ao atendimento realizado pelo assistente 
financeiro nesse fluxo. O docente pode utilizar os ODAs:   
Métodos e técnicas de arquivamento e 
Documentos digitais (arquivos eletrônicos e físicos) – disponíveis no 
ESPIE. 
  

  
[DESDOBRAMENTO DA PESQUISA] Os alunos deverão explorar os 
objetos digitais disponibilizados pelo docente no repositório ESPIE e, em 
seguida, comparar com os resultados encontrados na pesquisa inicial. A 
partir dessa análise, deverão aprofundar os temas pesquisados. Além dos 
ODAs Métodos e técnicas de arquivamento e Documentos digitais 
(arquivos eletrônicos e físicos), disponíveis no ESPIE sugere-se o livro 
Básico em administração, disponível na Biblioteca Digital. 
  
[PAINEL] Os grupos deverão construir um painel para apresentar os 
resultados da pesquisa. O ponto principal é apresentar o quanto a 
pesquisa contribuiu para desenvolver a resposta à situação-problema.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPIE: 
Métodos e técnicas de arquivamento. 

ESPIE: 
Documentos digitais (arquivos eletrônic
os e físicos).  
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[DEBATE] Após as apresentações dos grupos, eles serão orientados a, 
mediados pelo docente, fazer um debate com o feedback das propostas 
apresentadas, com objetivo de, em consenso, elegerem uma única 
proposta para a solução da situação-problema. Sugere-se ao docente 
pontuar os principais aprendizados referentes à temática e ao indicador 
proposto. 
  
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula 
será presencial.  

 
 

Situação de Aprendizagem 5: Conciliação bancária 
Carga horária prevista: 12 h  
  

Número de aulas:  
3 

  
A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente financeiro, 
na qual são mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 6 dessa Unidade Curricular.  
  
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem utilizados, 
para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas. 
  
A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 
 
Considerando a importância do controle gerencial com relação à movimentação financeira da empresa, é necessário compreender a rotina do processo dessas 
informações para auxiliar a tomada de decisão. Para tanto, a conciliação, ou seja, a comparação entre as informações internas e externas de dados financeiros 
da empresa, deve ser gerida por profissional capaz de avaliar e gerenciar esses dados de forma sistemática e em conformidade com a legislação e as diretrizes 
gerenciais adotadas pela gestão. 
 



36 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 
Desafio: Como responsável pela revisão dos controles financeiros da empresa, chegou o momento de realizar a conciliação destas informações com os 
extratos das contas bancárias em que a empresa operacionaliza suas transações, para isso é importante solicitar tais demonstrativos dos bancos, assim como 
ter como base os relatórios financeiros do mesmo período em questão. Considerando que você era o único responsável por esta atividade e hoje há a 
necessidade de agilizar tal demanda, e sabendo a importância e complexidade do trabalho, você solicita a colaboração de mais um colega do departamento 
como apoio, porém identifica que ele não tem conhecimento suficiente para compreender o processo e a importância da atividade a ser desenvolvida.  
   

Indicadores  

6. Controla diariamente os extratos bancários, realizando conciliação bancária, liquidando-os via sistema de gestão.  

Elementos  

CONHECIMENTOS  
  

• Demonstrativos financeiros: conceito, 
finalidades, estrutura e composição, 
Demonstrativo de Resultados do Exercício 
(DRE), balanço patrimonial, fluxo de caixa e 
relatórios gerenciais; 

• Contas a pagar: fluxo e processos, ordens de 
pagamento eletrônicas ou físicas (cheque, 
TED, DOC, transferência entre contas, entre 
outros); 

• Contas a receber: fluxo e processos, formas 
de negociação, cobrança e recebimento, 
procedimentos para emissão, recebimento e 
conferência de notas fiscais; 

• Tesouraria: fluxo e processos, provisão de 
pagamento e recebimentos, extratos 
bancários (emissão e controle), conciliação 
bancária; 

• Glossário de terminologias técnicas 
relacionadas ao processo financeiro e contábil.  

HABILIDADES   
 

• Gerenciar tempo e atividades de 
trabalho; 

• Pesquisar e organizar dados e 
informações;  

• Ter visão sistêmica; 

• Utilizar recursos de tecnologia da 
informação e comunicação; 

• Trabalhar em equipe.  

ATITUDES/VALORES  
 
 

• Colaboração com colegas e equipes 
de trabalho; 

• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização de 
informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de 
prazos estabelecidos;  

• Idoneidade e comprometimento em 
todas as ações.  
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Aula  Atividades   ODAs ou recursos tecnológicos  Registro de 
participação  

Aula 19  
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[BRAINSTORMING] Para iniciar essa situação de aprendizagem, o 
docente pode perguntar aos alunos: 
   

• Que tipo de ação você já fez ao ir ao banco? 

• Na sua opinião, além de pagar contas, que outras rotinas 
financeiras uma empresa tem com um banco? 

  
O docente registra as respostas dos alunos no quadro, flipchart ou 
utilizando algum recurso digital para este fim. Em seguida, o 
docente apresenta alguns exemplos de extratos bancários 
empresariais. 
 
[SIMULAÇÃO] O docente apresenta uma situação (planejada 
previamente) em que os alunos precisam realizar uma conciliação 
bancária – devem fazê-la com base em seus conhecimentos. A 
situação deve conter erros e pendências nos extratos bancários, a 
fim de que os alunos possam saber identificá-los. Sugere-se 
apontar os erros mais comuns: erros de lançamento, duplicidade 
de lançamentos e erros operacionais. Os ODAs Processo financeiro 
e contábil e Fundamentos do controle financeiro (ambos 
disponíveis no ESPIE) podem ajudar na análise. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Com a apresentação dos resultados, o 
docente apresenta alguns conceitos sobre conciliação bancária, 
assim como a relação com liquidação via sistema de gestão. Na 
sequência, apresenta uma referência (texto ou vídeo) que ajude 
os alunos a retomarem a situação da conciliação bancária anterior 
com nova abordagem. 

• Processo financeiro e contábil - 
espie 

• Fundamentos do Controle 
Financeiro - Espie 
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[ESTUDO DE CASO] Com base nos dois demonstrativos (extrato 
bancário e razão contábil), os alunos deverão realizar uma 
conciliação bancária. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Senac Recomenda: Análise crítica 
– disponível em: 
https://youtu.be/cla6i8o3Usg  

https://youtu.be/cla6i8o3Usg
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Fonte:  MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. 
Diálogo, reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante 
em finanças. 3. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 
 

Sugere-se ao docente a exposição do vídeo sobre análise crítica 
para essa atividade.  

 

[FECHAMENTO] O docente deve ouvir as respostas dos alunos e, 
por meio da lógica de operação dos alunos, comentar sobre 
histórico da operação, ações que podem ser feitas para não 
surgirem surpresas e uma proposta de fluxo de acompanhamento. 
O docente pode pedir que os alunos revisitem a situação e 
proponham um fluxo para identificar lacunas como essas. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 
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aula será presencial.   

Aula 20 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[PESQUISA] Os alunos devem pesquisar relatórios contábeis de 
diferentes empresas. O docente deve orientar os sites mais 
adequados para pesquisa. Em grupos, comparam e analisam os 
relatórios contábeis que encontraram em publicações diversas, 
com o intuito de identificar as facilidades e dificuldades de leitura 
dos relatórios, buscando também encontrar semelhanças e 
diferenças entre eles. O docente pode recuperar os relatórios com 
os quais já trabalharam. 
 
[MANUAL DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS] Os alunos devem fazer, 
em grupos, um manual de relatórios contábeis que sintetize as 
facilidades e dificuldades dos relatórios, bem como a 
funcionalidade deles para cada empresa e a sua relação com a 
função do assistente financeiro.  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir da construção do manual de 
relatório contábil, o docente fala sobre os relatórios contábeis e 
sua relação com a função do assistente financeiro. Os alunos 
devem retomar seu manual para melhorar as contribuições após a 
mediação do docente.  
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] Os alunos, no laboratório de informática, 
com base na exposição dialogada e na pesquisa, elegem os 
principais relatórios contábeis que funcionam como instrumentos 
de trabalho do assistente financeiro. Em seguida, elaboram 
planilhas eletrônicas para controle dos relatórios contábeis. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 
aula será presencial.  
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Aula 21 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ESTUDO DE CASO] Sugere-se ao docente preparar previamente 
um relatório com equívocos a serem identificados pelos alunos. Em 
grupos, os alunos analisam os relatórios que contenham erros de 
lançamentos e diferença na conciliação. Sugere-se a leitura do 
Manual simplificado de conciliação bancária (ODA). 

 

Nos grupos, deve-se discutir sobre os seguintes aspectos: 

•  

• Qual é a distorção evidenciada na conciliação? 

• Como apresentar os erros encontrados? 

• Quais os procedimentos que devem ser seguidos 
para regularizar a diferença? 

• Que atitude o assistente financeiro deve tomar 
assim que encontrar um erro de lançamento? 

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Na sequência, os alunos apresentam 
suas produções em plenária enquanto o docente faz a mediação da 
atividade, visando sanar dúvidas e ampliar o entendimento das 
possíveis situações que um assistente financeiro pode encontrar. 
Sugere o vídeo Lançar extratos bancários como ilustração para a 
atividade. 

 

[MELHORIAS NO MAPA MENTAL] Os alunos são convidados a 
revisitar o manual dos relatórios contábeis realizado na aula 
anterior e a incorporar as informações sobre situações que podem 
incorrer em relatórios. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima 
aula será não presencial.  

 
 
 
 

• Manual simplificado de 
conciliação bancária – disponível 
em: 
http://www.economia.df.gov.br/
wp-
conteudo/uploads/2020/04/manu
al_simplificado_conciliacao_banca
ria_demonstrativos.pdf. 

• Vídeo: Lançar extratos bancários 
para contabilidade | Transações 
bancárias da empresa – disponível 
em: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Oq41PN6mfE8. 

 

 

http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/manual_simplificado_conciliacao_bancaria_demonstrativos.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/manual_simplificado_conciliacao_bancaria_demonstrativos.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/manual_simplificado_conciliacao_bancaria_demonstrativos.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/manual_simplificado_conciliacao_bancaria_demonstrativos.pdf
http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/manual_simplificado_conciliacao_bancaria_demonstrativos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Oq41PN6mfE8
https://www.youtube.com/watch?v=Oq41PN6mfE8
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Situação de Aprendizagem 6: Negociação e cobrança de recebíveis e faturas. 
Carga horária prevista: 12 h  
  

Número de aulas:  
3 

  
A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente financeiro, 
na qual são mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 7 dessa Unidade Curricular.   
 
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem utilizados, 
para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas. 
  
A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 
 
A organização financeira e o planejamento dos gastos e investimentos, por meio do controle do que entra e do que sai de dinheiro, garante a honra de 
compromissos em dia, evitando multas, juros, dores de cabeça e o estabelecimento de uma crise financeira. 
 
Analisar as demonstrações financeiras, em empresas de qualquer ramo, ajuda a definir os pontos positivos e negativos de todo o desemprenho operacional 
e capital. E em posse dessa análise é possível detectar problemas de gestão, tomar decisões estratégicas e expandir as atividades econômicas. 

Antes de aprendermos como realizar as cobranças, precisamos entender as diferenças entre “cobrar” e “negociar”. Nas cobranças, buscamos receber algo 
que nos pertence ou é devido. Ou seja, é feita certa pressão para que os clientes paguem suas dívidas. Caso não haja uma resposta positiva, o cobrador 
destaca as consequências do não pagamento. Já a negociação visa chegar a um meio-termo, visto que há um interesse mútuo, tanto por parte do credor 
quanto por parte dos clientes, em pagar o que é devido. Então, pesquise o histórico do inadimplente e planeje uma abordagem de acordo com o perfil de 
cada um. Assim você constrói empatia e ajuda a chegar a um consenso para o pagamento. 

Desafio: O proprietário da sua empresa, após conhecimento das novas práticas de parcelamento e descontos adotados por seu concorrente direto, decide 
reorganizar as suas próprias práticas, com o objetivo de fazer frente à iniciativa do concorrente e frustrar o ganho de mercado dele. Para isso, propõe oferecer 
descontos, condições de pagamento e parcelamentos superiores, por isso convocou uma reunião em que você é o responsável por analisar e apresentar a 
viabilidade desta proposta, considerando o controle e as práticas de negociação e cobrança de recebíveis e faturas adotadas pela empresa, conforme a análise 
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dos relatórios de contas a receber. Ao identificar que o saldo de recebíveis está impactando negativamente os resultados da empresa, foi sugerida a realização 
de um plano de ação para contornar esse cenário.  
  

Indicadores  

7. Controla, negocia e cobra recebíveis e faturas, conforme a análise do relatório de contas a receber e política da organização. 
  

Elementos  

CONHECIMENTOS   

• Noções de contabilidade: conceitos e 
princípios contábeis, classificação e registro 
de contas patrimoniais (ativo, passivo e 
patrimônio líquido) e de resultado (receita e 
despesa) e plano de contas contábeis e de 
custos;  

• Documentos: fiscais (notas de débito, 
recibos, nota fiscal, cupom fiscal, entre 
outros) e não fiscais (planilhas de 
funcionários, planilhas de clientes, duplicata, 
nota promissória, letra de câmbio, entre 
outros); 

• Fiscal: tipos de tributos, classificação no 
Código Fiscal de Operações e Prestações 
(CFOP) e controle; 

• Sistemas de controle para pagamentos e 
recebimentos: planilhas eletrônicas, 
softwares de gestão empresarial; 

• Operações matemáticas: porcentagem, 
regra de três simples, razões e proporções, 
juros simples e compostos.  

HABILIDADES   
 

• Comunicar-se de forma oral e escrita 
com clareza e objetividade;  

• Pesquisar e organizar dados e 
informações;  

• Ter raciocínio lógico; 

• Efetuar cálculos matemáticos; 

• Ter visão sistêmica; 

• Trabalhar em equipe. 
  

ATITUDES/VALORES  
 

• Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 

• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização de 
informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos 
estabelecidos;  

• Idoneidade e comprometimento em todas as 
ações. 
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Aula  Atividades   ODAs ou recursos tecnológicos  Registro de 
participação  

Aula 22 
      
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[PODCAST] O docente deve preparar exemplos de políticas de crédito de 
empresas PJ e PF, constando: prazos, taxas de juros, metodologia para cálculo do 
limite a ser financiado, comprometimento de renda ou faturamento do cliente, 
restrições cadastrais e garantias. Os alunos devem estudar os exemplos e montar 
um podcast que seja a síntese dos principais elementos de políticas de crédito. 
Exemplos devem estar no ambiente virtual. 
 
[ANÁLISE SITUAÇÃO-PROBLEMA] Os alunos, em grupos, recebem um exemplo 
de solicitação de crédito de pessoa física e um exemplo de solicitação de crédito 
de pessoa jurídica, constando: histórico de compras, comportamento do cliente 
nos pagamentos anteriores, valor a ser liberado, entre outros pontos. Eles devem 
discutir e tomar uma decisão sobre a situação, evidenciando suas deliberações 
acerca da liberação ou negação do crédito, justificando suas decisões em ficha 
previamente disponibilizada no ambiente virtual. Sugere-se assistir ao vídeo: 
Departamento Financeiro (aula 2, Hebert Bouzon) disponível no Senac 
Recomenda. 
  
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial.  
  

ESPIE: Fundamentos do Controle 
Financeiro. 
  
Senac Recomenda: Departamento 
Financeiro aula 2: a profissão e 
seu perfil  – disponível em:  
https://youtu.be/b2Of_9XptLg. 
  

  
  

 
 
 
 

 Postagem 
do mapa 

mental e do 
resultado da 

análise da 
situação 

problema 

Aula 23 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[BRAINSTORMING] para iniciar uma discussão em plenária, o docente pode 
perguntar aos alunos:   

• Você tem algum tipo de experiência com negociação e cobrança?  

• Você já foi cobrado por alguma dívida? Que tipo de método a empresa 
utilizou?  

   
Sugere-se o vídeo sobre comunicação não violenta para dinamizar a discussão 
(https://youtu.be/uofE9CnWDYU). 

 
 
Senac Recomenda: 
Marcas formativas – comunicação 
– Comunicação não violenta: o 
que é, benefícios e como praticar 
– disponível em: 
https://youtu.be/uofE9CnWDYU.  

 

https://youtu.be/uofE9CnWDYU
https://youtu.be/uofE9CnWDYU
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[DRAMATIZAÇÃO] O docente apresenta duas situações que preveem cobrança e 
divide a turma em grupos. Cada grupo terá que planejar a cobrança levando em 
conta uma sequência de negativas do consumidor. De forma alternada, cada 
grupo será devedor e credor. Para isso, devem ter acesso a informações do cliente 
e da política de crédito (que devem ser providenciadas pelo docente). Devem 
formular cenas que envolvam o contato telefônico, carta, visita à empresa ou 
medida judiciais. 
 

Sugere-se ao docente adicionar aos casos utilizados na atividade anterior uma 
situação de atraso nos pagamentos acordados e que indique diferentes formas de 
cobrança: (telefone, e-mail, pessoalmente e com visita à empresa). Além disso, 
sugere-se que as formas utilizadas sejam coerentes com as regras do código de 
defesa do consumidor, podendo disponibilizar o site do IDEC. 
 
[DISCUSSÃO] Após apresentações, o docente consolida os principais mecanismos 
de cobrança e as medidas necessárias. 

 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial.  

 

 
 
 
 
 

Site: Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (IDEC). 
Código de defesa do 
consumidor. Capítulo V. 
Disponível em: 
https://www.idec.org.br/codigo-
de-defesa-do-
consumidor?mlid=5570. 

 

Aula 24 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ATIVIDADE PRÁTICA] Os alunos desenham uma planilha de ingressos e 
desembolsos de valores das suas finanças domésticas do mês, comparando as 
despesas e créditos com a finalidade de identificar se o saldo mensal finaliza 
negativo ou positivo.  

 

[DISCUSSÃO EM GRUPO] Na sequência, participam de uma discussão a partir das 
seguintes perguntas norteadoras: 

• Vocês já tinham realizado uma tarefa parecida com esta? 

• Quais os impactos de uma análise financeira? 
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• O que podemos fazer caso o resultado seja negativo? 

• O que podemos fazer caso o resultado seja positivo? 

 

Obs.: é imprescindível a relação desta atividade com o controle financeiro e a 
tomada de decisão das empresas, além da importância da análise dos relatórios 
de contas a pagar, a receber e setor contábil, evidenciando o fluxo de informações 
oriundas desse setor para a área de tesouraria, responsável por análises e 
controles específicos. Uma outra ação interessante que poderia ser realizada é 
solicitar aos alunos que, em laboratório de informática, desenvolvam planilhas de 
contas a pagar e contas a receber, e que as mesmas sejam preenchidas com dados 
fornecidos pelo docente. 

 
Importante: sugere-se ao docente cuidado ao tratar questões relativas à situação 
financeira dos alunos em aula, sinalizando que os resultados não precisam ser 
compartilhados. Para os casos em que o aluno esteja fora do mercado de 
trabalho, ele pode utilizar a renda familiar. 
 
[AUTOAVALIAÇÃO] O docente retoma os indicadores trabalhados nessa Unidade 
Curricular relembrando as principais habilidades trabalhadas e identificando os 
exercícios que funcionaram como âncoras do aprendizado. Os alunos são 
convidados a fazer uma autoavaliação e identificar suas lacunas e conquistas. O 
docente pode utilizar um mapa virtual colaborativo, uma ficha individual ou abrir 
uma roda de conversa para compartilhamento. 
 
O docente pode ainda abordar questões como escuta ativa e comunicação 
assertiva e aspectos da comunicação verbal e não verbal – vídeos disponíveis no 
Senac Recomenda. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial (se as UCs forem sequenciais). 

   

 
 
 
Senac Recomenda: Marcas 
formativas – comunicação – Escuta 
ativa e comunicação assertiva –  
disponível em: 
https://youtu.be/jf2bdfgW8YY.  
 
Senac Recomenda: Marcas 
Formativas – Comunicação – 
Comunicação verbal e comunicação 
não verbal - disponível em: 
https://youtu.be/M9dfD6N6NLA.  
  

https://youtu.be/jf2bdfgW8YY
https://youtu.be/M9dfD6N6NLA
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UC 2: Auxiliar as operações pertinentes às atividades da controladoria nas organizações. CH: 48  

 

Situação de Aprendizagem 1: Processo de verificação de lançamentos contábeis do assistente financeiro 
 

Carga horária prevista: 24 h 

Número de aulas: 

6  

  
A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente financeiro, 
na qual são mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 1 dessa Unidade Curricular.  
  
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem 
utilizados, para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas.  
 
A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 

 

Indicadores 

1. Verifica os lançamentos contábeis por meio de sistema de gestão, encaminhando ao setor responsável para retificações ou justificativas, quando 
houver incoerências. 

Elementos 

Conhecimentos 
· Noções de controladoria: conceito, finalidade, 
processos e interfaces; 
· Documentos para coleta de dados: 
Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), 
balanço patrimonial, fluxo de caixa e relatórios 
gerenciais (planejamento e orçamento 
empresarial); 

Habilidades 
· Comunicar-se de forma oral e escrita com 
clareza e objetividade; 
· Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 
· Pesquisar e organizar dados e informações; 
· Ter raciocínio lógico; 
· Efetuar cálculos matemáticos; 
· Ter visão sistêmica; 
· Negociar com pessoas em situações adversas; 

Atitudes/Valores 
· Cortesia no atendimento aos clientes internos e 
externos; 
· Zelo na apresentação pessoal e postura 
profissional; 
· Colaboração com colegas e equipes de trabalho; 
· Proatividade na movimentação de documentos 
e disponibilização das informações; 
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· Conciliação contábil: plano de contas contábeis 
e de custos e verificação de lançamentos; 
· Sistemas da informação utilizados na 
controladoria: definição e modelo; 
· Orçamento: conceito, natureza, finalidade, 
elementos constitutivos e controle. 
 

· Utilizar recursos de tecnologia da informação e 
comunicação; 
· Trabalhar em equipe. 
 

· Responsabilidade no cumprimento de prazos 
estabelecidos; 
· Critério e atenção na conferência de dados e 
manuseio dos documentos; 
· Idoneidade e comprometimento em todas as 
ações. 
 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 25 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[AQUECIMENTO] Para iniciar essa situação de aprendizagem, o docente poderá 
provocar os alunos propondo a seguinte questão: 
 
- Identificar situação em que tiveram problemas de lançamentos bancários 
equivocados em conta jurídica e física ou lançamento que não compreenderam a 
razão. 
 
[ESTUDO DE CASO] O docente pode apresentar o seguinte exemplo de conciliação 
e resolução do problema: imagine que você está trabalhando como assistente 
financeiro e, ao chegar à empresa, seu gestor solicitou com urgência a conciliação 
bancária referente a duas movimentações que ocorreram no dia anterior no 
Banco XY. O docente pode retomar questões sobre manipulação de planilhas 
eletrônicas, bem como aplicação de fórmulas, disponíveis em ODAs no ESPIE. 

 

São elas: 

• Um cliente comprou por e-mail 100 pacotes de pirulito no valor total de 

R$ 500,00 e ficou de efetuar o pagamento via depósito bancário 

diretamente na conta da empresa. 

• ESPIE: Aplicação de 
fórmulas matemáticas em 
planilhas eletrônicas. 

• ESPIE: Elaboração de 
gráficos em planilhas 
eletrônicas. 

• ESPIE: Planejamento. 
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• O Atacadão dos Doces adquiriu 1.000 pacotes de balas de caramelo no 

valor total de R$ 4.000,00 e realizou uma transferência bancária para o 

fornecedor KPS.  

 

Extrato do banco:  

07.08 SALDO 10.000,00 (+) 

08.08 Boleto - Fornecedor YL 1640,00 (-) 

08.08 Boleto - Supermercado Bom dia 2580,00 (+) 

08.08 Boleto - Super Vitória 3654,00 (+) 

08.08 Transferência - Fornecedor KPS 4000,00 (-) 

08.08 Boleto – Fornecedor ASF 200,00 (-) 

09.08 SALDO 10.394,00 (+) 

 

Questionamentos: 

O recebimento de R$ 500,00 entrou na conta bancária da empresa? 

A transferência de R$ 4.000,00 saiu da conta bancária, como previsto?  

 
Na sequência, o gestor também pediu para você classificar contabilmente todas 
as contas que estão presentes no extrato bancário. Vamos lá:  
 

Classificar as contas abaixo entre: ATIVO e PASSIVO 

NOMENCLATURA 
GRUPOS 

Ativo Passivo 

Boleto – Fornecedor YL   X 

Boleto – Supermercado Bom dia     

Boleto – Super Vitória     
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Transferência – Fornecedor KPS     

Boleto – Fornecedor ASF     

 

Nesta atividade, você deverá verificar se o cliente realizou o depósito referente à 
compra dos pirulitos e observar se ocorreu a compensação do pagamento para o 
fornecedor KPS, tomando como base o histórico do extrato apresentado 
anteriormente. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] Considerando as experiências anteriores vivenciadas pelos 
alunos na Unidade Curricular 1, o docente por distribuir fatos contábeis para que 
os alunos construam uma planilha financeira dos últimos seis meses de uma 
empresa. A planilha deve ser detalhada e deve constar:  
 

•  Créditos mensais;  
•  Débitos mensais (todas as despesas);  
•  Saldos mensais.  

 
Na sequência, o docente pode distribuir informações e fatos contáveis que 
impactam no orçamento, como: 
 

a) Previsão de vendas anual considerando períodos de sazonalidade, com os 
diferentes volumes de vendas durante os meses do ano; 

b) Previsão de gastos com despesas fixas, como aluguel e salários; 
c) Previsão de gastos com despesas variáveis, como luz e telefone; 
d) Previsão de investimentos, por exemplo: aumento das instalações, 

criação de política de participação nos lucros, nova campanha de 
comunicação; 

e) Índices econômicos para reajuste dos valores ao longo do ano. 
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Os alunos devem descrever as metas e objetivos para os próximo seis meses e 
analisar a planilha, considerando os impactos financeiros dos objetivos traçados, 
propondo assim uma projeção financeira para o atingimento das metas e 
objetivos.  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Na plenária, durante a exposição dos alunos, o 
docente faz a mediação, relacionando as soluções financeiras encontradas pelos 
alunos com as decisões financeiras de orçamento e planejamento que ocorrem 
em empresas. 
 
[SIMULAÇÃO] Os alunos retomam suas planilhas e a comparam com uma planilha 
de modelo de orçamento e preenchem conforme as decisões que tomaram. 
Sinalizam as diferenças e estabelecem metas para sua projeção financeira. Em 
seguida, compartilham. 
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Fonte: MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, 
reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 3. ed. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 
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[FECHAMENTO] Após o compartilhamento feito pelos alunos, o docente retoma 
conceitos e parâmetros para realização de orçamentos, apresentando bons 
exemplos e boas práticas. 
  
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial 
 

Aula 26 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ANÁLISE DE SITUAÇÃO PROBLEMA] O docente pode dividir os alunos em grupos 
e projetar uma situação que prevê a análise e projeção de orçamento. Com base 
nas informações da situação problema descrita abaixo, os alunos devem 
responder: 

• Todas as informações estavam disponíveis para elaboração do 
orçamento? 

• Em que base foi possível projetar aumento na receita de serviços? 

• Por que a organização decidiu aumentar o investimento em comunicação 
e divulgação? 

Situação: A organização Brilho Ltda. presta serviços de consultoria financeira e no 
ano passado faturou R$ 96 mil com os serviços prestados. Conta atualmente com 
três consultores, uma secretária e um assistente administrativo.  Quase no final 
do quarto trimestre, inicia-se o planejamento e, acreditando na possibilidade de 
crescimento, é previsto um aumento de 10% na receita de serviços para o 
exercício seguinte. Suas projeções para o orçamento futuro são: 

• Receita mensal bruta média de R$ 8,8 mil; 

• Incidência de tributos sobre vendas equivalentes a 15% da receita; 

• Gastos com comunicação e divulgação sofrerão aumento de 10%; 

• Há previsão de adquirir um veículo, pois a consultoria tem feito visitas 
externas, o que poderá auxiliar no deslocamento dos consultores. A 
cotação feita prevê um veículo no valor aproximado de R$ 40 mil; 
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• Despesas com salários não sofrerão alteração, mas deve-se considerar o 
dissídio da classe de 7% e o bônus, que passará a ser de 1½ por 
colaborador no próximo ano. 

Exercício extraído originalmente do livro:  
MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, reflexão e 
prática: abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 3. ed. São Paulo: Ed. 
Senac São Paulo, 2014.  

[DISCUSSÃO] O docente, com base nos argumentos dos alunos, deve esclarecer 
as dúvidas e ampliar a temática de orçamento no escopo das funções de um 
assistente administrativo. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 27 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[LISTA DE PERGUNTAS] Os alunos, com base no que vivenciaram até esse 
momento no curso, elencam as atribuições do assistente financeiro e as perguntas 
para um profissional. Os alunos podem se dividir em grupos, elencar as perguntas 
e, em plenária, consolidar as questões. O docente faz a mediação da conversa, 
pontuando e ampliando as possibilidades de perguntas. 
 
[RODA DE CONVERSA] O docente convidará um profissional que atua como 
assistente financeiro para uma roda de conversa com a turma. O encontro pode 
ser virtual, com a transmissão por TV ou data show, utilizando o Teams. 
 
Nesse momento os alunos terão a oportunidade de levantar dúvidas quanto à 
função de assistente financeiro, bem como suas atribuições e responsabilidades. 
 
[RELATÓRIO] Após a conversa, os alunos podem desenvolver um relatório 
descritivo com os pontos-chave discutidos no momento, evidenciando as 
atribuições de um profissional assistente financeiro na prática. 
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[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial.  

Aula 28 
Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ANÁLISE E DEVOLUTIVA DE SITUAÇÃO PROBLEMA] A partir dos lançamentos da 
planilha (previamente planejada pelo docente), os alunos deverão analisar a 
situação-problema e fazer uma devolutiva sobre a mesma, a saber: 
 
A empresa Momentum Produções atua desde 1998 no mercado de formaturas e 
eventos e vem, desde então, implantando mudanças significativas no segmento 
por meio de uma concepção de projeto baseada em espetáculos e shows. 
 
Recentemente, a empresa adquiriu um novo transporte (veículo), no valor de R$ 
334.900,00, que será utilizado para levar os equipamentos da produtora para os 
eventos. Atualmente, você trabalha no setor de financeiro da Momentum 
Produções e, ao fazer a verificação dos valores registrados no sistema de gestão, 
constatou incoerências nos lançamentos contábeis referentes à compra do 
veículo. 

Os alunos devem analisar uma planilha que simula o sistema de gestão e 
identificar a incoerência existente nos lançamentos contábeis, observando o 
diário e os razonetes. Depois, devem redigir um e-mail para o setor responsável 
na mesma planilha (no campo indicado em amarelo), solicitando os devidos 
ajustes no sistema (incoerências) que aparecem no diário e nos razonetes. 

 

 

Devolutiva da 
situação-

problema por 
meio do e-
mail a ser 
elaborado 
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[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial e que eles irão alimentar e analisar lançamentos no sistema Tag 
Comércio. 
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Aula 29 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[ESTUDO DE CASO] No laboratório de informática, o docente poderá dividir os 
alunos em grupos e distribuir um exercício com mais ou menos dez questões 
envolvendo fatos contábeis para que eles possam realizar os lançamentos em um 
sistema contábil. Sugerimos o Tag Comércio, que é um sistema de gestão 
comercial que poderá ser utilizado gratuitamente durante 15 dias. 
 
Sugestão:  
 
Escriturar os fatos abaixo e elaborar o balanço patrimonial:  
1) A empresa inicia suas atividades com um capital de R$ 150.000,00 em 
dinheiro; 
2) Adquire dois computadores no valor de R$ 5.000,00 em dinheiro; 
3) Adquire materiais de escritório, em dinheiro, no valor de R$ 200,00; 
4) Deposita R$ 20.000,00 em conta corrente com dinheiro do caixa; 
5) Aquisição de móveis para o escritório no valor de R$ 6.000,00 para pagar em 
30 dias; 
6) Vende mercadorias a prazo no valor de R$ 10.000,00; 
7) Aplica R$ 10.000,00 no Banco do Brasil com baixa em conta corrente; 
8) Recebe de clientes R$ 1.000,00 em dinheiro; 
9) Paga ao fornecedor R$ 10.000,00 com dinheiro do caixa; 
10) Paga os credores diversos (referente a compra a prazo dos móveis), no valor 
de R$ 3.000,00, com dinheiro do caixa. 
 
É importante que o docente planeje previamente as situações de incoerência para 
que os alunos possam fazer o exercício.  
 
[SIMULAÇÃO] Na sequência, os grupos devem redigir e-mails às áreas 
repsonsáveis sobre a identificação de incoerências e os encaminhamentos.  
 
[DISCUSSÃO] Os grupos deverão discorrer sobre o processo de análise das 
situações apresentadas e justificar a solução encontrada. Em seguida, deverão 

ODA: 
https://www.tagsoft.com.br/.  
 
 

 

https://www.tagsoft.com.br/
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apontar qual teria sido o encaminhamento tecnicamente mais adequado, à luz 
das últimas experiências. O docente, após compartilhamento dos resultados, 
evidencia as incoerências, os encaminhamentos esperados para um assistente 
financeiro e as possíveis consequências de ignorar as incoerências.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial. 
 

Aula 30 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[PESQUISA] Os alunos, divididos em grupo, buscam na internet (ou em referências 
que o doente pode indicar), o que puderem sobre controladoria, conceitos, 
processo e finalidade. Os alunos, como devolutiva, devem fazer um infográfico 
com as informações. Em seguida, cada grupo apresenta. 
 
[JOGO] O docente distribui tarjetas ou as projeta e pede que os alunos apontem 
diferenças na aplicabilidade e na alçada de controle (os alunos devem classificar 
entre a tesouraria e a controladoria). 
 
O quadro abaixo pode ajudar: 
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Fonte: MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, 
reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 3. ed. São 
Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá comunicar aos alunos que a próxima 
aula, sobre o indicador 2, será não presencial e assíncrona. 

 
 

Situação de Aprendizagem 2: Processo de Organização de dados e informações para subsidiar a análise e controle da execução 
orçamentária 
 

Número de 
aulas: 

6  
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Carga horária prevista: 24 h 

  
A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente 
financeiro, na qual são mobilizados os elementos de competência referentes ao indicador 2 dessa Unidade Curricular.   
 
Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes financeiros e 
responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem 
utilizados, para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas.  
 
A cada finalização de aula ou conjunto de aulas, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o atendimento aos 
indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual. 

 

Indicadores 

2. Pesquisa e organiza dados e informações para subsidiar a análise e controle da execução orçamentária, de acordo com os procedimentos de elaboração 
e controle orçamentário, e requisitos da organização.  

Elementos 

Conhecimentos 
· Tipos de indicadores econômicos e 
financeiros de dados patrimoniais e de 
resultado: indicadores de liquidez, 
endividamento, estoques e outros; 
· Orçamento: conceito, natureza, 
finalidade, elementos constitutivos e 
controle. 
 
 

Habilidades 
 
· Comunicar-se de forma oral e escrita com clareza 
e objetividade; 
· Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 
· Pesquisar e organizar dados e informações; 
· Ter raciocínio lógico; 
· Efetuar cálculos matemáticos; 
· Ter visão sistêmica; 
· Negociar com pessoas em situações adversas; 
Utilizar recursos de tecnologia da informação e 
comunicação; 
· Trabalhar em equipe. 
 

Atitudes/Valores 
· Cortesia no atendimento aos clientes internos e 
externos; 
· Zelo na apresentação pessoal e postura profissional; 
· Colaboração com colegas e equipes de trabalho; 
· Proatividade na movimentação de documentos e 
disponibilização das informações; 
· Responsabilidade no cumprimento de prazos 
estabelecidos; 
· Critério e atenção na conferência de dados e manuseio 
dos documentos; 
· Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias metodológicas Registro de 
participação 

Aula 31 
Presencial 
◼Não presencial 
(síncrona/assíncro
na) 
 

[ANÁLISE DE VÍDEOS] Será disponibilizado aos alunos no AVA Teams os 
vídeos: Tipos de indicadores econômicos e financeiros de dados 
patrimoniais e de resultado: indicadores de liquidez, endividamento, 
estoques e outros e Orçamento: conceito, natureza, finalidade, elementos 
constitutivos e controle. 
 
[CONFECÇÃO DE VÍDEO] Os alunos deverão assistir ao vídeo e listar as 
terminologias que conhecem e as que não conhecem. Em seguida, 
deverão realizar pesquisa sobre as terminologias não conhecidas e 
preparar um vídeo de até três minutos para explicá-las, evidenciando o 
solicitado com postagem na plataforma. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá comunicar aos alunos que a 
próxima aula será não presencial síncrona. 

ODA: Caxias do Sul registra queda 
nos indicadores econômicos ao 
longo de 2020 – disponível em: 
https://globoplay.globo.com/v/9243
317/. 
 
Teams 

 

 

 

 

 

 

 

Postagem de 
vídeo sobre 
terminologias 

Aula 32 
Presencial 
◼Não presencial 
(síncrona/assíncro
na) 

[PESQUISA] A partir do levantamento realizado na aula anterior, os 
alunos, divididos em quatro equipes, deverão pesquisar a aplicação dos 
conceitos de tipos de indicadores econômicos e financeiros de dados 
patrimoniais e de resultado (indicadores de liquidez, endividamento, 
estoques e outros) e de orçamento (conceito, natureza, finalidade, 
elementos constitutivos e controle). 

[APRESENTAÇÃO] A partir do levantamento, as equipes deverão elaborar 
apresentação utilizando recursos diversos: PowerPoint/Sway/App Mapa 
Mental/Mentimeter. 

 

 

 

 

 

ODA: Teams/PowerPoint/Sway/App 
Mapa Mental/Mentimeter. 

 

Postagem no 
ambiente virtual 
da apresentação 

baseada na 
pesquisa sobre 

indicadores 

https://globoplay.globo.com/v/9243317/
https://globoplay.globo.com/v/9243317/
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[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir dos mapas mentais elaborados, o 
docente poderá elaborar uma apresentação no Sway sobre as temáticas 
trabalhadas, ressaltando a aplicabilidade dos indicadores. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá comunicar aos alunos que a 
próxima aula será presencial. 

 

 

 

 

 

 

Aula 33  
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncro
na) 

[PREPARAÇÃO PARA PESQUISA DE CAMPO] O docente informará que as 
quatro equipes deverão realizar pesquisa de campo com as empresas pré-
selecionadas pelo docente. O docente poderá orientar os alunos a 
elaborar um questionário no Forms (Google) contendo as perguntas 
necessárias sobre organização de dados e informações para subsidiar a 
análise e o controle de uma execução orçamentária. 

Etapa 1: Conhecer a empresa – os alunos deverão pesquisar a empresa, o 
ramo do negócio e informações contábeis que possam conseguir. 

Empresa: 
Sede: 
Ramo de atividade:  
Fundação:  
Faturamento anual:  
Número de funcionários:  

Etapa 2: Instrumento de coleta de dados – depois de conhecer um pouco 
sobre a empresa escolhida é necessário que os alunos se familiarizem com 
um instrumento de coleta de dados, como o Google Forms, para que 
possam elaborar as perguntas na próxima etapa.    

 

ODA: Forms  

 

 

 

 

ODA: Sway/PowerPoint 
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Etapa 3: Selecionar, dentre o conteúdo das últimas duas aulas, os assuntos 
das perguntas: 

• Indicadores financeiros de dados patrimoniais; 
• Indicadores financeiros de resultado; 
• Orçamento. 

Obs.: Dentro de cada tópico acima, os alunos poderão realizar várias 
perguntas pertinentes ao assunto.  

Etapa 4: Elaborar as perguntas e o e-mail que acompanhará o pedido de 
resposta. 

Etapa 5: Envio da pesquisa – após apresentação e validação dos itens, os 
alunos enviarão o questionário ao setor financeiro da empresa com foco 
em pesquisa e organização de dados e informações para subsidiar a 
análise e controle da execução orçamentária, de acordo com os 
procedimentos de elaboração e controle orçamentário e requisitos da 
organização. 

O docente, ao selecionar as empresas, já deve ter entrado em contato com 
os profissionais que receberão o e-mail dos alunos para resposta. 

O docente também poderá orientar a pesquisa de referências sobre a 
temática e incluir ODAs para esse exercício.  

[PAINEL COMPARATIVO] Com base no conhecimento das temáticas 
estudadas para a formulação das perguntas, os alunos deverão preparar 
um painel que contenha as informações que chegarão das empresas, de 
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forma que somente preencham campos com as informações específicas. 
Os alunos podem fazer num flipchart ou utilizar um painel virtual. 

[DISCUSSÃO] Após a confecção do painel, o docente recupera conceitos e 
formas de organização financeira das empresas com contribuição dos 
resultados da busca dos alunos para conhecer as empresas selecionadas. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá comunicar aos alunos que a 
próxima aula será presencial. 

Aula 34 
◼ Presencial 
Não presencial 
(síncrona/assíncro
na) 

[APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO] Este 
exercício poderá ser deslocado em função do tempo de devolutiva da 
empresa. 
 
A partir da devolutiva, deverão realizar análise das respostas e organizar 
uma apresentação, considerando as informações prestadas e tendo como 
premissa as habilidade e atitudes que compõem o indicador. 
 
Esse Forms será apresentado de forma contextualizada pelos alunos, de 
modo que demonstrem conhecimento sobre pesquisa e organização de 
dados e disponibilizem informações para subsidiar a análise e controle da 
execução orçamentária, de acordo com os procedimentos de elaboração 
e controle orçamentário e requisitos da organização.  
 
[ESTUDO DIRIGIDO] Os alunos, em quatro equipes, deverão realizar o 
estudo do artigo “Planejamento financeiro e as formas de organização: 
um estudo da prática em micro e pequenas empresas do ramo de 
supermercados no município de Não-Me-Toque (RS)”. O docente pode 
organizar perguntas que orientem a leitura. 
 
O estudo tem por objetivo identificar o planejamento financeiro e as 
formas de organização das micro e pequenas empresas, verificando o 

ODA: Planejamento financeiro e as 
formas de organização: um estudo da 
prática em micro e pequenas 
empresas do ramo de 
supermercados no município de Não-
Me-Toque (RS) – material utilizado 
na XV Convenção de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul, 26 a 28 de 
agosto de 2015, Bento Gonçalves 
(RS). Disponível em: 

http://www.crcrs.org.br/convencao/
arquivos/trabalhos/cientificos/planej
amento_financeiro_formas_organiza
cao_832.pdf. 

 

http://www.crcrs.org.br/convencao/arquivos/trabalhos/cientificos/planejamento_financeiro_formas_organizacao_832.pdf
http://www.crcrs.org.br/convencao/arquivos/trabalhos/cientificos/planejamento_financeiro_formas_organizacao_832.pdf
http://www.crcrs.org.br/convencao/arquivos/trabalhos/cientificos/planejamento_financeiro_formas_organizacao_832.pdf
http://www.crcrs.org.br/convencao/arquivos/trabalhos/cientificos/planejamento_financeiro_formas_organizacao_832.pdf
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contexto do negócio, as tendências do mercado, as fraquezas e forças do 
negócio, se esse mercado em questão utiliza algum tipo de planejamento 
financeiro, se são controles manuais ou informatizados, quem é o 
tomador de decisões financeiras nas empresas, entre outros aspectos.  
 
[DISCUSSÃO EM GRUPO] Em plenária, o docente provocará a discussão 
sobre o artigo. 
 
[SIMULAÇÃO] O docente, no laboratório de informática, deverá 
apresentar a situação-problema envolvendo controle de estoques. Os 
alunos deverão analisar, elaborar a planilha em Excel e responder aos 
questionamentos. 
 
Você é o responsável pedagógico de uma escola e pretende trocar o 
material didático dos alunos da terceira série do primário. Por isso, entra 
em contato com a editora Temos o Melhor Livro e informa que durante o 
ano precisará de cerca de 400 (quatrocentas) unidades do livro 
Matemática aplicada. A editora informa que verificará seu estoque e 
entrará em contato. Passados três dias você retorna a ligação e a editora 
responde que ainda não conseguiu as informações sobre o pedido 
porque o sistema não está atualizado, mas que irá entrar em contato em 
breve. Após oito dias, a editora retorna a ligação e informa que, para 
fazer o levantamento, precisa de informações adicionais, como:  
 

• Quantos livros serão necessários por mês; 
 

• Se todos precisam ser entregues ao mesmo tempo; 
 

• Qual o volume mínimo aceitável etc. 
 

Você acha estranho, porém responde às indagações. Vinte e um dias 
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depois, a editora retorna dizendo que não pode atender a esse pedido, 
pois não tem estoque suficiente, e sugere outro título. Você informa que 
efetuou a compra em outra editora que lhe atendeu um dia após sua 
solicitação. 
Em sua opinião: 

a)  Por que a editora Temos o Melhor Livro demorou tanto para 
atender o pedido? 

b) Você acredita que a editora fazia o controle adequado do 
estoque? 

c) Quanto à segunda editora, por que o atendimento foi tão 
rápido? 

 
Com base nos exemplos anteriores, sugira alguma forma de controlar o 
estoque (planilha eletrônica, caderno, sistemas de informação etc.). Para 
ilustrar a atividade acima, segue um modelo como exemplo. 
 

 
 
Fonte: MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. 
Diálogo, reflexão e prática: abordagem objetiva para o iniciante em 
finanças. 3. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2014. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá comunicar aos alunos que a 
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próxima aula será presencial. 

Aula 35 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncro
na) 

[ESTUDO DIRIGIDO] O docente apresenta algumas perguntas para 
orientar a leitura do texto “Conciliação contábil: saiba o que é e por que 
as empresas precisam disso?”. 

  
[DISCUSSÃO] Em plenária, compartilham as impressões e suas respostas. 
O docente amplia a temática retomando os exercícios que realizaram na 
UC1. 
  
https://www.jornalcontabil.com.br/conciliacao-contabil-saiba-o-que-e-e-
por-que-as-empresas-precisam-disso/.  
 
[DISCUSSÃO SOBRE VÍDEO] Os alunos assistirão ao vídeo: Orçamento das 
empresas: a bola de cristal contra crises, disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=j8QHbkSWXGc. 
 
O docente pode elaborar algumas questões disparadoras para o debate 
depois do vídeo. 
 
[MAPA CONCEITUAL] 
A partir de questões disparadoras sobre o vídeo e todo o conhecimento 
do indicador 2, os alunos deverão construir coletivamente um papa 
conceitual físico ou digital. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá comunicar aos alunos que a 
próxima aula será presencial. 

ODA:  Conciliação contábil: saiba o 
que é e por que as empresas 
precisam disso? Disponível em: 
https://www.jornalcontabil.com.br/c
onciliacao-contabil-saiba-o-que-e-e-
por-que-as-empresas-precisam-
disso/. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODA:  Orçamento das empresas: a 
bola de cristal contra crises – 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v
=j8QHbkSWXGc. 

ODA: Mind Meister - 
https://www.mindmeister.com/hom
e/welcome. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8QHbkSWXGc
https://www.jornalcontabil.com.br/conciliacao-contabil-saiba-o-que-e-e-por-que-as-empresas-precisam-disso/
https://www.jornalcontabil.com.br/conciliacao-contabil-saiba-o-que-e-e-por-que-as-empresas-precisam-disso/
https://www.jornalcontabil.com.br/conciliacao-contabil-saiba-o-que-e-e-por-que-as-empresas-precisam-disso/
https://www.jornalcontabil.com.br/conciliacao-contabil-saiba-o-que-e-e-por-que-as-empresas-precisam-disso/
https://www.youtube.com/watch?v=j8QHbkSWXGc
https://www.youtube.com/watch?v=j8QHbkSWXGc
https://www.mindmeister.com/home/welcome
https://www.mindmeister.com/home/welcome
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Aula 36 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncro
na) 

[DINÂMICA GV GO] Para verificar a aprendizagem dos alunos no curso, o 
docente propõe a dinâmica GV GO, tendo como suporte o Banco 
Imobiliário e aplicação do CAV.  
 
Um grupo joga enquanto outro observa. 
 
O objetivo é que os alunos compreendam a importância de auxiliar a 
execução das ações pertinentes aos processos financeiros em 
organizações e as operações pertinentes às atividades da controladoria 
nas organizações. 
 
Regras: 
Duas horas em jogo. Após o jogo será realizado o processamento das 
competências a partir do que a equipe trouxer. 
 
Perguntas disparadoras para a equipe de jogo: 

• Qual sentimento teve durante a rodada? 

• Como isso se aplica a empresas? 

• O que faria de diferente? 
 
Perguntas disparadoras para a equipe de observação: 

• Qual sentimento teve durante a rodada? 

• Como isso se aplica a empresas? 

• O que faria de diferente? 
 
Esse ciclo de aprendizagem vivencial aplicado mobilizará os alunos quanto 
às atividades inerentes ao profissional assistente financeiro. 
 
[FECHAMENTO] O docente pode escolher uma dinâmica de 
compartilhamento de impressões sobre o curso com perguntas de 
autoavaliação. Os alunos podem escolher compartilhar ou registrar em 
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papel. É importante que o docente recupere as competências e 
indicadores associados ao curso, relembrando ações e exercícios 
desenvolvidos durante as aulas. 
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UC: Projeto Integrador  CH: 16 

Tema gerador 1: O papel do Assistente Financeiro nos controles e processos financeiros 
 
Proposta: O papel do assistente financeiro é essencial na efetividade dos processos financeiros de uma organização, tanto na 
realização de atividades do cotidiano quanto no apoio aos processos de decisão da organização. Sugere-se ao docente elaborar 
estudos de caso reais ou fictícios, ou, se for possível e houver disponibilidade, de atuação em empresas reais por meio de visitas 
técnicas a microempresas locais e microempreendedores individuais (MEI) próximos da residência dos alunos, para que vivenciem 
situações do cotidiano financeiro diante das quais cada grupo deverá posicionar-se a respeito. São sugestões de atividades para 
este tema: levantar a existência dos controles financeiros de empresas de micro e pequeno porte locais; elaborar e propor 
melhorias de controles financeiros (fluxo de caixa, conciliação bancária etc.) para auxiliar a emissão de relatórios que subsidiem 
a tomada de decisão; orientar a organização e separação entre finanças pessoais e da empresa; auxiliar no cálculo de ponto de 
equilíbrio financeiro e margem de contribuição de produtos e/ou serviços oferecidos pela pequena/micro empresa.  

Número de aulas: 
 
 
 
4 

 

Aula Atividades  ODAs ou recursos 
tecnológicos 

Registro de 
participação 

Aula 1 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[PROBLEMATIZAÇÃO] Promover discussão com os alunos sobre os temas 
propostos e escolher/validar o tema do PI; redigir a problematização do PI. 

[PLANO DE AÇÃO] Apresentar o tema gerador e plano de ação 
(detalhamento das ações e cronograma previamente elaborado no 
planejamento integrado) aos alunos para que validem a proposta, 
discutindo e detalhando as atividades e responsabilidades dos envolvidos 
no desenvolvimento do projeto; detalhar entregas parciais de cada etapa 
do plano de ação do PI; analisar, junto à turma, se as atividades previstas no 
plano de ação explicitam as condições para a sua realização, quais os 
recursos necessários e quem são os envolvidos.  

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial e que será realizado o acompanhamento das atividades 
propostas no plano de ação. 

Mapa mental: Freemind.  
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Aula 2 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] Colocar o plano de 
ação em prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; 
verificar as reais possibilidades de responder às problemáticas e aos 
desafios propostos, organizar a produção dos alunos e sistematizar as 
entregas parciais do projeto; planejar encontros que acompanhem o 
andamento do plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial e que será feito o acompanhamento dos eventuais ajustes 
solicitados e consolidação das entregas parciais das UCs no escopo do 
projeto. 

Cronograma virtual:  

Project ou similar. 

Postagem dos 
resultados das 
atividades no 
ambiente virtual 

 
Aula 3 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] Colocar o plano de 
ação em prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; 
verificar as reais possibilidades de responder às problemáticas e aos 
desafios propostos, organizar a produção dos alunos e sistematizar as 
entregas parciais do projeto; planejar encontros que acompanhem o 
andamento do plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial e que os alunos deverão apresentar o projeto e a resposta ao 
desafio proposto.  

Cronograma virtual:  

Project ou similar. 

Postagem dos 
resultados das 
atividades no 
ambiente virtual 

Aula 4 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] responder à problematização que deu origem 
ao PI; promover discussão sobre o desenvolvimento da aprendizagem do 
aluno; promover reflexão junto aos alunos sobre as contribuições de cada 
UC para o desenvolvimento do projeto; avaliação sobre pontos positivos e 
pontos de melhoria; apresentação do projeto.  

Evento com presença dos 
docentes do curso e 
outros da Unidade 
Educacional.  

 

Comentários: 
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Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador. 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1: 

• Exercícios da situação de aprendizagem: ordem de pagamento e recebimento. 

• Resultados da análise de relatórios com incoerências em lançamentos da situação de aprendizagem: conciliação bancária. 
 

UC 2 

• Exercício do mapa mental e da análise de situação problema da situação de aprendizagem: processo de verificação de lançamentos contábeis do 
assistente financeiro. 

• Resultado da pesquisa sobre tipos de indicadores econômicos e os resultados do estudo dirigido sobre planejamento financeiro e formas de 
organização da situação de aprendizagem: processo de organização de dados e informações para subsidiar a análise e o controle da execução 
orçamentária.  
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UC: Projeto Integrador  CH:16h  

Tema gerador 2: Processos de negociação da área financeira com clientes e fornecedores 
 
Proposta: O papel do assistente financeiro é essencial na efetividade dos processos financeiros de uma organização que 
compreendem as rotinas dos setores de contas a pagar e receber, especificamente em relação ao controle/negociação de 
fornecedores e clientes. Sugere-se ao docente elaborar estudos de caso reais ou fictícios de organizações de natureza 
diversificadas como, loja, farmácia, supermercado de vizinhança, que indiquem aos alunos situações reais de rotinas financeiras 
envolvendo a análise e organização de processos para: a renegociação de prazos para pagamento de faturas/boletos; aplicação 
de multas e/ou descontos tanto para clientes como para fornecedores; criação de fluxo de caixa diário e mensal, a fim de projetar 
as entradas e saídas, planejando melhor o uso dos recursos financeiros, evitando pagamentos duplicados e geração de 
inadimplências; e, por fim, aplicar a política de crédito da empresa, respeitando o Código de Defesa do Consumidor e a legislação 
vigente. Assim, o que se objetiva é que o aluno possa, diante de um cenário comum na maioria das micro e pequenas empresas, 
criar soluções para relacionamento financeiro com clientes e fornecedores, garantindo a manutenção de um fluxo de caixa 
saudável.  

Número de aulas: 
 
 
 
4 

 

Aula Atividades  ODAs ou recursos 
tecnológicos 

Registro de 
participação 

Aula 1 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[PROBLEMATIZAÇÃO] Promover discussão com os alunos sobre os temas 
propostos e escolher/validar o tema do PI; redigir a problematização do PI. 

[PLANO DE AÇÃO] Apresentar o tema gerador e o plano de ação 
(detalhamento das ações e cronograma previamente elaborado no 
planejamento integrado) aos alunos para que validem a proposta, discutir e 
detalhar as atividades e responsabilidades dos envolvidos no 
desenvolvimento do projeto; detalhar entregas parciais de cada etapa do 
plano de ação do PI; analisar, junto à turma, se as atividades previstas no 
plano de ação explicitam as condições para a sua realização, quais os 
recursos necessários e quem são os envolvidos.  

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial e que será realizado o acompanhamento das atividades 

Mapa mental: Freemind.  
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propostas no plano de ação. 

Aula 2 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] Colocar o plano de 
ação em prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; 
verificar as reais possibilidades de responder às problemáticas e aos 
desafios propostos, organizar a produção dos alunos e sistematizar as 
entregas parciais do projeto; planejar encontros que acompanhem o 
andamento do plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
não presencial e que será feito o acompanhamento dos eventuais ajustes 
solicitados e a consolidação das entregas parciais das UCs no escopo do 
projeto. 

Cronograma virtual:  

Project ou similar. 

Postagem dos 
resultados das 
atividades no 
ambiente virtual  

 
Aula 3 
 Presencial 
◼ Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO] Colocar o plano de 
ação em prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; 
verificar as reais possibilidades de responder às problemáticas e aos 
desafios propostos, organizar a produção dos alunos e sistematizar as 
entregas parciais do projeto; planejar encontros que acompanhem o 
andamento do plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá informar que a próxima aula será 
presencial e que os alunos deverão apresentar o projeto e a resposta ao 
desafio proposto.  

Cronograma virtual:  

Project ou similar. 

Postagem dos 
resultados das 
atividades no 
ambiente virtual 
 

Aula 4 
◼ Presencial 
 Não presencial 
(síncrona/assíncrona) 

[SÍNTESE E ENTREGA DO PI] Responder à problematização que deu origem 
ao PI; promover discussão sobre o desenvolvimento da aprendizagem do 
aluno; promover reflexão junto aos alunos acerca das contribuições de cada 
UC para o desenvolvimento do projeto; avaliação sobre pontos positivos e 
pontos de melhoria; apresentação do projeto.  

Evento com presença dos 
docentes do curso e 
outros da Unidade 
Educacional.  

 

Comentários: 
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Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador. 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  

• Resultados da simulação sobre cobrança e negociação e os resultados da análise de erros de lançamento na situação de aprendizagem: 
negociação e cobrança de recebíveis e faturas. 

 

UC 2 

• Exercício do mapa mental e da análise de situação-problema da situação de aprendizagem: processo de verificação de lançamentos contábeis do 
assistente financeiro. 

• Resultado da pesquisa sobre tipos de indicadores econômicos e resultados do estudo dirigido sobre planejamento financeiro e formas de 
organização da situação de aprendizagem: processo de organização de dados e informações para subsidiar a análise e controle da execução 
orçamentária. 

 
 

 

Percentual de flexibilização do curso 

Carga Horária Percentual 

Presencial: 120 horas 
Não presencial: 40 horas 

Presencial: 75% 
Não presencial: 25% 


