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Curso: Classificação e Conciliação sem mistérios 

 

Carga-horária: 16h 

Tempo para conclusão: 30 dias  

 

Apresentação: 

As novas regras de Contabilidade trazem muitas dúvidas aos profissionais e aos usuários da 

informação contábil. Até mesmo as classificações contábeis sofreram algumas alterações. Diante 

disso, a necessidade de atualização e/ou aprendizado sobre as novas regras da Contabilidade de 

acordo com a Legislação vigente. A palestra aborda, de forma simples e eficaz, a classificação e 

conciliação das contas de acordo com as normas vigentes. 

Objetivo: 

O curso tem por objetivo abordar pontos importantes para a classificação e conciliação contábil. E 

ainda, colaborar para melhor desempenho das atividades, de acordo com as novas regras vigentes. 

  

Metodologia: 

As aulas serão disponibilizadas em módulos, através de vídeos que o participante poderá assistir 

quantas vezes forem necessárias, dentro do tempo do curso. Além disso, será enviado o material do 

curso, juntamente com exercícios de fixação. Estes recursos são disponibilizados ao participante para 

facilitar a (re)construção de conhecimentos, preparando-os para formular respostas para as 

situações que irão se deparar no exercício das atividades. 

  

Público-alvo: 

Estudantes de Contabilidade, classificadores, conciliadores e analistas contábeis, assistentes, 

contabilistas, encarregados, auditores e demais interessados no assunto. 
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Conteúdo Programático: 

  

1 - Introdução 

1.1. Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (Resolução 

CFC nº 1.374/11) 

1.2.  Estrutura das Demonstrações Contábeis de acordo com a Lei nº 11.638/07 e CPC 26 

1.3. Demonstrações Contábeis obrigatórias para fins de fechamento do balanço 

1.4.  Escrituração das contas contábeis 

1.5.  Estrutura do Plano de Contas 

 

2 - Conciliação e análise contábil 

2.1. Definição de conciliação e reconciliação 

2.2.  Necessidade de conciliar e analisar as contas 

2.3.  Origens das irregularidades contábeis e formas de acertos 

2.4.  Investigação para efeito de localização das origens das pendências 

2.5.  Fontes de consultas para conciliação e análise 

2.6.  Cuidados a serem tomados para fins de regularização das contas contábeis 

  

3 - Conciliação, análise contábil e fiscal das contas patrimoniais e de resultado de acordo com o 

IFRS, CFC e CPC 

3.1. Disponível (caixa, bancos e investimentos) 

3.2.  Duplicatas a receber 

3.3.  Adiantamentos 

3.4.  Impostos a recuperar 

3.5.  Estoques 
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3.6.  Ativos contingentes 

3.7.  Despesas antecipadas 

3.8.  Realizável a longo prazo 

3.9.  Investimentos 

3.10. Imobilizado 

3.11.  Intangível 

3.12.  Perdas estimadas 

3.13.  Passivos contingentes 

3.14.  Provisões 

3.15.  Patrimônio Líquido 

3.16.  Receitas 

3.17.  Fechamento do balanço 
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