Impactos Contábeis do IFRS 9 e do IFRS 15
(Dias 22 e 23 de novembro - SP)
20 pontos PEPC CFC
Dia 22 de novembro - entre 08:30h e 18h
Local: Espaço Paulista, Avenida Paulista N 807, 17o andar, São Paulo, SP

Impactos Contábeis do IFRS 15
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição do
Pronunciamento Contábil IFRS 15.
Programa (entre 08:30h e 16:30h)
Professor: Paulino Meira - Atua a mais de 12 anos nas áreas contábil e de controladoria,
nos setores público, privado e de terceiro setor. Atuou no Grupo Técnico contábil da
Embraer como especialista em IFRS entre 2014 e 2017 em análises técnicas contábeis em
diversas áreas de aplicação. Graduado em Ciências Contábeis em 2008 pela Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, pós graduado em Controladoria e Finanças pela
FACET/PR. (*)

Programa (entre 08:30h e 16:30h)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introdução
Histórico e objetivos da norma
Transações cobertas e excluídas do escopo do IFRS 15
Conceitos fundamentais: receita, clientes, contrato, obrigação de desempenho,
preço
Os 5 passos do reconhecimento da receita
Divulgação em notas explicativas
Regras de transição
Principais julgamentos profissionais
Aplicação prática: aspectos gerais
Debate dos exemplos apresentados no Apêndice B da norma

Palestra (16:30h-18h): Implementando o IFRS 15 nas indústrias
Palestrante: Thiago Kenzo - Grupo Técnico Contábil - Embraer

Impactos Contábeis do IFRS 9 e do IFRS 15
(Dias 22 e 23 de novembro - SP)
20 pontos PEPC CFC

Dia 23 de novembro - entre 08:30h e 18h

Impactos Contábeis do IFRS 9
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição do
Pronunciamento Contábil IFRS 9.
Professor: Fernando Galdi - Possuí pós-doutorado em Contabilidade pela Universidade do
Arkansas e é Doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo. É professor
associado da FUCAPE Business School, sócio-fundador da AlphaMar Investimentos e
comentarista da Rádio CBN-Vitória. É membro da American Accounting Association (AAA), da
European Accounting Association (EAA) e da International Association for Accounting Education
& Research (IAAER). Foi professor visitante no Sam M. Walton College of Business (University
of Arkansas). Atua como Parecerista, Consultor e Instrutor em cursos para diversas instituições
financeiras e empresas brasileiras e estrangeiras. Especialista em IFRS com foco em
contabilidade e tributação de instrumentos financeiros, derivativos, operações de hedge e
operações estruturadas.
Programa (entre 08:30h e 16:30h)
● Introdução ao pronunciamento e contabilização de instrumentos financeiros
● Transações cobertas e excluídas do escopo do IFRS 9
● Conceitos fundamentais: instrumento financeiro, ativo financeiro, passivo financeiro,
valor justo, taxa efetiva de juros, custo amortizado, perda de crédito esperada, custo
de transação, compromisso firme, mantido para negociação
● Classificação
● Reconhecimento
● Mensuração inicial e subsequente
● Reclassificação
● Baixa
● Regras de transição
● Contabilidade de hedge
● Conceitos fundamentais: instrumento de hedge, item protegido
● Qualificação para a contabilidade de hedge
● Contabilização de hedge para um grupo de itens
● Designação ao valor justo por meio do resultado
● Divulgação em notas explicativas

Palestra (16:30h-18h): Implementando o IFRS 9 em Bancos
Palestrante: Jorge Andrade Costa - Gerente de Contadoria Geral, Banco Bradesco S.A.

