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Ano Letivo: 2020 
 

 
Semestre: 1º 

 
Pré-requisito: Contabilidade Financeira I 

Curso e Termo em que a UC é ofertada: Ciências Atuariais (Sétimo Termo – Integral/Nono Termo – 
Noturno) 

 
Carga Horária total: 60 horas 
Carga Horária desenvolvida entre 02 e 13 de março (presencialmente): 8 horas 
 

Plataforma de acesso ao curso: Google Classroom / Google Meet 
 

Ementa: este curso abordará os conceitos basilares e fundamentais da contabilidade financeira das 
seguradoras e entidades abertas de previdência complementar. Para tanto, a priori, espera-se que o 
aluno possua noções básicas de contabilidade financeira e o procedimento das partidas dobradas. 
 

Objetivos:  Fornecer ao aluno instrumental técnico e conceitual necessário para a contabilização e 
análise das demonstrações financeiras das seguradoras e entidade abertas de previdência 
complementar. Ao final do curso, o aluno deverá conhecer as formas de contabilização e os principais 
indicadores econômicos, financeiros e atuariais relativos a essas instituições e que possibilitem uma 
análise mais adequada da situação econômica, financeira e patrimonial dessas entidades. 
 

Conteúdo Programático (especificar planejamento de atividades síncronas e assíncronas e CH 
equivalente):  

 

Semana Conteúdo programático e distribuição de atividades 

1 06-11 de julho Conteúdo: Revisão de noções de contabilidade societária. 
Aula Assíncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

 

2 13-18 de julho Congresso Acadêmico  
3 20-25 de julho NÃO HAVERÁ AULA (Férias do Professor) 

 

4 27 de julho-01 de 
agosto 

Conteúdo: As provisões técnicas e sua relação  
com as normas prudenciais. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 
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5 03-08 de agosto Conteúdo: As provisões técnicas e sua relação  
com as normas prudenciais. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

6 10-15 de agosto Conteúdo: A contabilidade de seguradoras e entidades abertas de 
previdência complementar: plano de contas, procedimentos e práticas 
contábeis aceitas. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

7 17-22 de agosto Conteúdo: A contabilidade de seguradoras e entidades abertas de 
previdência complementar: plano de contas, procedimentos e práticas 
contábeis aceitas. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

8 24-29 de agosto Conteúdo: A contabilidade de seguradoras e entidades abertas de 
previdência complementar: plano de contas, procedimentos e práticas 
contábeis aceitas. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

9 31 de agosto-05 de 
setembro 

Conteúdo: A contabilidade de seguradoras e entidades abertas de 
previdência complementar: plano de contas, procedimentos e práticas 
contábeis aceitas. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

10 07-12 de setembro Conteúdo: O patrimônio líquido ajustado e sua relação umbilical com o 
capital baseado em risco e solvência. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

11 14-19 de setembro Conteúdo: Principais técnicas para a avaliação econômica, financeira e 
patrimonial das seguradoras e entidades abertas de previdência 
complementar. 
Aula Síncrona: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

12 21-26 de setembro Apresentação dos Alunos: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

13 28 de setembro-03 de 
outubro 

Apresentação dos Alunos: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

14 05-10 de outubro Apresentação dos Alunos: 2 horas 
Elaboração de Estudos Dirigidos/ Resolução de Exercícios: 2 horas 

15 12-17 de outubro Espaço Reservado para Esclarecimentos Finais: 4 horas 

 
 

Metodologia de ensino utilizada: aulas síncronas nos horários originalmente estabelecidos, isto é, nas 
terças-feiras das 14 horas às 16 horas para a turma do Integral e sextas-feiras das 19 horas às 21 horas 
para a turma do Noturno. Essas aulas ocorrerão via plataforma Google Meet. Elaboração de estudos 
dirigidos. Resolução de exercícios semanais. Seminário a ser desenvolvido pelos alunos. Observação: 
excepcionalmente, na primeira semana, as aulas serão assíncronas, com um vídeo previamente 
gravado. 

Critérios para cômputo de frequência: Toda semana de aula terá uma atividade para ser entregue 
em até 7 corridos da última aula, ou seja, os alunos da turma do Integral terão até às 13h59min das 
terças-feiras para entregar as atividades da semana anterior, ao passo em que os alunos do Noturno 
terão até às 18h59min das sextas-feiras para entregar as atividades da semana anterior. As presenças 
serão computadas por meio dessas entregas. Deverão ser entregues no mínimo 75% das atividades.  
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Critérios avaliativos (conceito cumprido e não cumprido): A avaliação é composta por uma 
apresentação, além da entrega de listas de exercícios. 
A apresentação será feita em grupos de até 4 alunos, no máximo, e consistirá na análise econômica, 
financeira e patrimonial de uma seguradora ou entidade aberta de previdência complementar a ser 
definida no decorrer do curso.  
O aluno será considerado como tendo o conceito cumprido se obter uma performance razoável como 
um todo no curso, isto é, se ele entregar adequadamente as tarefas nas datas acordadas e fazer uma 
boa apresentação. Para todas as atividades avaliativas, cada aluno receberá um conceito (cumprido ou 
não cumprido), assim como um conceito final com base nos conceitos preliminares.  

Bibliografia básica e complementar:  
 

• Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2008). CPC 11 – Contratos de Seguro. Disponível em: 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=42 

• Superintendência de Seguros Privados (2015). Circular Susep nº 517, de 30 de Julho de 2015. 
Disponível em: 

https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/14370 

• Conselho Nacional de Seguros Privados (2015). Resolução CNSP nº 321, de 2015. Disponível 

em: https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/14295 

• International Accounting Standards Board (2017). IFRS 17 – Insurance Contracts. Disponível 
em: 

https://www.idc.ac.il/he/specialprograms/accounting/fvf/documents/ifrs17/website155.pd
f 

• Superintendência de Seguros Privados (2019). Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis 

do Mercado Segurador. Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.susep.gov.br/setores-
susep/cgsoa/coaso/arquivos-
outros/Manual%20de%20Contabilidade%20do%20Mercado%20de%20Seguros%20-
vigencia%20jan-2019-%20versao%20final.pdf  

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=42
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=42
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/14370
https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/14295
https://www.idc.ac.il/he/specialprograms/accounting/fvf/documents/ifrs17/website155.pdf
https://www.idc.ac.il/he/specialprograms/accounting/fvf/documents/ifrs17/website155.pdf
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-outros/Manual%20de%20Contabilidade%20do%20Mercado%20de%20Seguros%20-vigencia%20jan-2019-%20versao%20final.pdf
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-outros/Manual%20de%20Contabilidade%20do%20Mercado%20de%20Seguros%20-vigencia%20jan-2019-%20versao%20final.pdf
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-outros/Manual%20de%20Contabilidade%20do%20Mercado%20de%20Seguros%20-vigencia%20jan-2019-%20versao%20final.pdf
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-outros/Manual%20de%20Contabilidade%20do%20Mercado%20de%20Seguros%20-vigencia%20jan-2019-%20versao%20final.pdf
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