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PROGRAMA 
 

Contabilidade	  Societária,	  Contabilidade	  Financeira	  e	  Contabilidade	  de	  Custos	  

1. Estoques	  
2. Ativo	  Imobilizado	  e	  Intangível	  
3. Balanço	  Patrimonial	  
4. Demonstração	  do	  Resultado	  e	  Demonstração	  do	  Resultado	  Abrangente	  
5. Contabilidade	  Aplicada	  às	  Sociedades	  Cooperativas	  
6. Planejamento	  Financeiro	  de	  Curto	  Prazo	  
7. Análise	  Econômico-‐financeira	  	  
8. Rentabilidade	  e	  Retorno	  do	  Investimento	  
9. Gestão	  Estratégica	  de	  Custos	  
10. Ponto	  de	  Equilíbrio	  
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