Regulamento da 1ª Copa RS de Contabilidade 2019
www.copaRSdecontabilidade.com.br
1. Da Realização:
1.1 - A 1ª Copa RS de Contabilidade (1ª CRSC) é uma realização do Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) e da Academia de Ciências Contábeis
do Rio Grande do Sul (ACCRGS) com apoio e suporte do ACCOUNT – Contabilidade
Didática.
1.2 - A disputa será realizada entre, no máximo, 32 equipes inscritas na competição
através da resolução de exercícios contábeis propostos pela Equipe Organizadora,
utilizando o software acadêmico ACCOUNT – Contabilidade Didática.

2. Da Abrangência:
2.1 - A 1ª Copa RS de Contabilidade (CRSC) é exclusiva para ALUNOS de Graduação e
Pós-Graduação que estejam inscritos na XVII Convenção de Contabilidade do Rio
Grande do Sul que será realizada de 14 a 16 de Agosto de 2019 em Bento Gonçalves RS.

3. Dos Objetivos:
3.1 - São objetivos da 1ª CRSC:
3.1.1 - Estimular e promover o estudo da Contabilidade com o uso de um software
acadêmico.
3.1.2 - Contribuir para a melhoria da qualidade da educação na contabilidade
brasileira.
3.1.3 - Promover a difusão da cultura contábil.
3.1.4 - Incentivar Professores a utilizar a informática no ensino da contabilidade.
3.1.5 - Promover a inclusão digital por meio da difusão do conhecimento.
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4. Dos Participantes:
4.1 - Os alunos participantes deverão estar com a sua inscrição no XVII Convenção de
Contabilidade do Rio Grande do Sul efetivada, com o pagamento da inscrição realizado
e homologado.
4.2 - As equipes serão formadas por 3 integrantes (competidores) e deverão contar
com o auxílio de 1 Professor (auxiliar técnico) para orientação. O Professor não poderá
resolver os exercícios propostos.
4.3 - Todos participantes da Equipe devem necessariamente ser estudantes e estar
regularmente matriculados em cursos de Graduação ou Pós-Graduação em
Contabilidade de qualquer instituição de ensino brasileira regulamentada.
4.4 - Cada uma das 32 equipes receberá o nome de elementos utilizados na
Contabilidade, este nome será definido através de um sorteio realizado pela
coordenação da 1ª CRSC após o final do processo de inscrições e será divulgado no site
oficial da competição no dia 02 de julho de 2019.
4.5 - Os integrantes das equipes não necessitam ser estudantes da mesma Instituição
de Ensino.
4.6 - Cada integrante não poderá se inscrever em mais de 1 equipe.
4.7 - Cada Professor (auxiliar técnico) não poderá se inscrever em mais de 1 equipe.
4.8 - O Professor inscrito na equipe não precisará participar do Congresso nem
necessita estar presente na Grande Final que será realizada na XVII Convenção de
Contabilidade do Rio Grande do Sul.

5. Da Inscrição:
5.1 - A 1ª CRSC será disputada por uma quantidade máxima de 32 equipes, sendo as
vagas preenchidas pela ordem de inscrição até o preenchimento de todas as 32 vagas.
5.2 - As inscrições iniciam-se às 09:00 horas (horário oficial de Brasília) do dia 01 de
Junho de 2019 e encerram-se às 23:59 horas do dia 28 de junho de 2019.
5.3 – A inscrição e participação da 1ª CRSC não tem nenhum custo para os
participantes.
5.4 - A inscrição será feita exclusivamente por meio do preenchimento da Ficha de
Inscrição disponível no site do evento: www.copaRSdecontabilidade.com.br
5.5 - A equipe, ao se inscrever, concorda integralmente com todas as condições e
regras previstas no presente regulamento.
5.6 - Não serão aceitas inscrições enviadas por meio de mensagens eletrônicas, por
telefone ou fora do prazo de inscrição conforme item 5.2.
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5.7 - Inscrições incompletas serão rejeitadas.
5.8 - A equipe é responsável pela veracidade das informações preenchidas no ato da
inscrição (nome completo, CPF, Instituição de Ensino, endereço de email, telefones de
contato e demais informações) sob pena de cancelamento da inscrição.
5.9 - A coordenação do evento não se responsabilizará pela solicitação de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica nos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
5.10 – Será criada para cada equipe uma página no site oficial da competição onde a
equipe deverá postar os arquivos de resolução dos seus exercícios.

6. Do envio das licenças do software ACCOUNT:
6.1 - A coordenação do evento disponibilizará, sem custos, uma licença do software
“Account – Contabilidade Didática” para cada integrante (competidor) e também ao
Professor (auxiliar técnico) de cada equipe para instalação e utilização no seu
computador pessoal, onde serão realizados / desenvolvidos os exercícios da disputa da
1ª CRSC.
6.2 - O envio da licença do software, juntamente com as instruções de instalação e um
Manual de Uso, será realizado no decorrer do dia 02 de julho de 2019. O envio será
encaminhado ao email cadastrado no momento da inscrição.
6.3 - A coordenação do evento não se responsabilizará pela não entrega das licenças
do software em caso de endereços eletrônicos incorretos ou filtrados como lixo
eletrônico e/ou spam.
6.4 - A licença recebida terá validade de uso até o dia 31 de dezembro de 2019.

7. Do material de apoio e treinamentos:
7.1 - Será disponibilizado um Manual Uso, em formato PDF, contendo orientações de
uso do software Account.
7.2 - No período anterior à primeira rodada eliminatória serão realizadas 2
transmissões online (hangout) com uma apresentação e demonstração completa de
funcionamento do sistema Account quando os integrantes (competidores e auxiliares
técnicos) poderão conhecer a ferramenta e esclarecer dúvidas através de chat ao vivo
com a equipe de suporte do software.
7.3 – Disponibilizaremos, durante todo o período de realização da 1ª CRSC, suporte do
software através do email copa@accountcontabilidade.com.br para esclarecer
dúvidas operacionais sobre a utilização do Account. Importante: Questionamentos
relativos a resolução dos exercícios não serão respondidos em hipótese alguma.
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8. Temas que serão abordados nos exercícios da disputa da 1ª CRSC:
8.1 - Os exercícios serão elaborados envolvendo os seguintes temas contábeis:
- Classificações de contas (Patrimoniais, de resultado, transitórias e compensado);
- Saldos das contas (Devedor ou Credor);
- Operações com Mercadorias – Sistema Periódico e Permanente (Cálculo do Custo das
Mercadorias Vendidas - CMV);
- Ficha de Controle dos Estoques avaliação Médio;
- Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (Constituição, Utilização e
Reversão);
- Folha de Pagamentos e Encargos;
- Depreciações (Linha Reta) e Perdas Estimadas do Valor Recuperável;
- Encerramento do Exercício Social;
- Elaboração de Balancetes;
- Registros de apropriações de despesas pela competência;
- Operações de desconto bancário e cobrança bancária;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucro Real;
- Imposto de Renda sobre o Lucro - Lucro real;
- Participações sobre o Lucro (debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias);
- Reserva Legal;
- Dividendo fixado no exercício;
- Dividendo adicional proposto;
- Elaborações das Demonstrações:
- Balanço Patrimonial (BP)
- Resultado do Exercício (DRE)
- Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA)
- Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
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8.2 – Os exercícios da 1ª CRSC exigirão classificações, cálculos, apurações,
escriturações e elaboração de peças contábeis envolvendo os temas contábeis do item
8.1, conforme as instruções especificadas em cada exercício.
9. Dinâmica da competição e fases de classificação:
9.1 - A 1ª CRSC será dividida em 3 fases, todas de caráter eliminatório.
9.2 - A primeira fase será disputada pelas 32 equipes inscritas, das quais serão
classificadas as 16 equipes que obtiverem a menor pontuação de erros na correção do
primeiro exercício proposto.
9.3 - A segunda fase será disputada pelas 16 equipes classificadas na primeira fase,
conforme item 9.2, e classificará as 8 equipes que obtiverem a menor pontuação de
erros na correção do segundo exercício proposto.
9.4 - A terceira e última fase será disputada presencialmente durante o XVII Convenção
de Contabilidade do Rio Grande do Sul com as 8 equipes classificadas na segunda fase,
conforme item 9.3, sendo premiadas as 3 melhores equipes, por ordem de
classificação.

10. Critérios de pontuação para classificação
10.1 - A classificação das equipes se dará pela ordem da menor pontuação recebida,
sendo a equipe melhor classificada a que tiver recebido a menor pontuação e assim
sucessivamente.
10.2 - A pontuação será atribuída no momento da correção do exercício resolvido e
postado na página da equipe, sendo atribuída uma pontuação a cada erro encontrado
na resolução conforme a tabela abaixo.
Erro encontrado
Classificação de contas
Posição Inicial das Contas (razonetes)
Diário (contas indevidas)
Lançamentos de Estorno no Diário
Lançamentos no Diário sem histórico
Cálculo PCLD
Cálculo CMV
Cálculo depreciações
Cálculo Perdas Estimadas Valor Recuperável
Elaboração da Ficha de Controle de Estoques
Balancete
Classificação das Contas para Demonstrações
Cálculo do CSLL sobre o Lucro
Cálculo do IR sobre o Lucro
Cálculo das Participações sobre o Lucro
Cálculo Reserva Legal

Pontuação por erro encontrado
3 pontos
3 pontos
5 pontos
6 pontos
6 pontos
7 pontos
7 pontos
7 pontos
7 pontos
7 pontos
9 pontos
11 pontos
13 pontos
13 pontos
13 pontos
13 pontos
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Cálculos Dividendos
Valor Ativo Circulante
Valor Ativo Não-Circulante
Valor Passivo Circulante
Valor Passivo Não-Circulante
Valor Patrimônio Líquido
Valor do Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício
Classificação das contas no BP
Classificação das contas na DRE
Elaboração do DLPA
Elaboração do DMPL
Tarefa / Item não concluída

13 pontos
13 pontos
13 pontos
13 pontos
13 pontos
13 pontos
15 pontos
17 pontos
17 pontos
17 pontos
17 pontos
51 pontos

10.3 - Em caso de empate entre equipes, o critério de desempate será a data e horário
da postagem do arquivo com a resolução do exercício na página do evento, sendo
melhor colocada a equipe que tiver realizado a postagem primeiro.

11. Primeira fase eliminatória
11.1 - Esta primeira fase eliminatória será disputada pelas 32 equipes inscritas na 1ª
CRSC
11.2 - A disputa iniciará no dia 15 de julho de 2019 às 12:00h, quando será
disponibilizado, no site oficial da competição – www.copaRSdecontabilidade.com.br,
1 arquivo contendo 1 exercício eletrônico que deverá ser importado no software
Account – Contabilidade Didática e resolvido dentro desse sistema. Após a conclusão
do exercício, o arquivo com a resolução desenvolvida pela equipe deverá ser postado
na página da equipe dentro do site oficial da competição.
11.3 - O limite para postagem do arquivo com o exercício resolvido será até às 23:59h
do dia 22 de julho de 2019.
11.4 - Caso ocorram dificuldades ou erro na página da equipe dentro do site oficial da
competição o arquivo deverá ser enviado em anexo para o email
copa@copaRSdecontabilidade.com.br para fins de correção.
11.5 - A organização do evento não se responsabiliza por arquivos não postados
corretamente dentro do prazo estipulado.
11.6 - As Equipes que não postarem o arquivo com a resolução do exercício dentro do
prazo determinado no item 11.3 serão automaticamente desclassificadas.
11.7 - A ordem de classificarão se dará pela equipe que tiver a menor pontuação de
erros cometidos durante a resolução do exercício ou pelos critérios de desempate
descritos no item 10.3.
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11.8 - A divulgação das 16 equipes classificadas para a próxima fase será publicada no
site oficial da competição no dia 24 de julho de 2019 às 12:00h.
11.9 - No caso da desistência de alguma equipe classificada, será classificada a próxima
equipe com menor pontuação conforme os critérios da competição.
12. Segunda fase eliminatória
12.1 - Esta segunda fase eliminatória será disputada exclusivamente pelas 16 equipes
classificadas na primeira fase eliminatória.
12.2 - A disputa iniciará no dia 29 de julho de 2019 às 12:00h, quando será
disponibilizado no site oficial da competição 1 arquivo contendo 1 exercício eletrônico
que deverá ser importado no software Account – Contabilidade Didática e resolvido
dentro desse sistema. Após a conclusão do exercício, o arquivo com a resolução
desenvolvida pela equipe deverá ser postado na página da equipe dentro do site oficial
da competição.
12.3 - O limite para postagem do arquivo com o exercício resolvido será até às 23:59h
do dia 05 de agosto de 2019.
12.4 - Caso ocorram dificuldades ou erro na página da equipe dentro do site oficial da
competição o arquivo deverá ser enviado em anexo para o email
copa@copaRSdecontabilidade.com.br para fins de correção.
12.5 - A organização do evento não se responsabiliza por arquivos não postados
corretamente dentro do prazo estipulado.
12.6 - As Equipes que não postarem o arquivo com a resolução do exercício dentro do
prazo determinado no item 12.3 serão automaticamente desclassificadas.
12.7 - A ordem de classificarão se dará pela equipe que tiver a menor pontuação de
erros cometidos durante a resolução do exercício ou pelos critérios de desempate
descritos no item 10.3.
12.8 - A divulgação das 8 equipes classificadas para a Grande Final será publicada no
site oficial da competição no dia 7 de agosto de 2019 às 12:00h.
12.9 - No caso da desistência de alguma equipe classificada, será classificada a próxima
equipe com menor pontuação conforme os critérios da competição.
12.10 - Nesta fase não será considerada a pontuação obtida pelas equipes na Primeira
Fase Eliminatória.

13. Grande Final:
13.1 - A Grande Final será disputada exclusivamente pelas 8 equipes classificadas na
Segunda Fase Eliminatória.
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13.2 - A disputa será realizada no dia 16 de agosto de 2019 a partir das 09:00h, quando
será disponibilizado no site oficial da competição 1 arquivo contendo 1 exercício
eletrônico que deverá ser importado no software Account – Contabilidade Didática
Didática e resolvido dentro desse sistema. Após a conclusão do exercício, o arquivo
com a resolução desenvolvida pela equipe deverá ser postado na página da equipe
dentro do site oficial da competição.
13.3 - Esta última fase será realizada presencialmente na XVII Convenção de
Contabilidade do Rio Grande do Sul em computadores disponibilizados pela
organização para este fim.
13.4 - O limite para postagem do arquivo com o exercício resolvido será até às 12:30h
do mesmo dia 16 de agosto de 2019.
13.5 - Caso ocorram dificuldades ou erro na página da equipe dentro do site oficial da
competição o arquivo deverá ser enviado em anexo para o email
copa@copaRSdecontabilidade.com.br para fins de correção.
13.6 - A organização do evento não se responsabiliza por arquivos não postados
corretamente dentro do prazo estipulado.
13.7 - As Equipes que não postarem o arquivo com a resolução do exercício dentro do
prazo determinado no item 13.4 serão automaticamente desclassificadas.
13.8 - A ordem de classificarão se dará pela equipe que tiver a menor pontuação de
erros cometidos durante a resolução do exercício ou pelos critérios de desempate
descritos no item 10.3.
13.9 - A divulgação e premiação das 3 equipes vencedoras será realizada no mesmo dia
16 de agosto de 2019 às 15:30h durante o coquetel de confraternização da XVII
Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
13.10 - Na Grande Final não será considerada a pontuação obtida pelas equipes na
Segunda Fase Eliminatória.

14. Da premiação:
14.1 - Serão premiadas as 3 equipes com melhor classificação na Grande Final, por
ordem de classificação, conforme critérios de pontuação da competição.
14.2 - Cada Aluno integrante (competidor) da equipe 1ª colocada receberá como
prêmio 1 Notebook. O Professor (auxiliar) da equipe receberá como prêmio uma
licença do Account para utilizar nas disciplinas que ministra na sua Instituição de
Ensino, válida até o final do segundo semestre de 2019.
14.3 - Cada Aluno integrante (competidor) da equipe 2ª colocada receberá como
prêmio 1 Tablet. O Professor (auxiliar técnico) da equipe receberá como prêmio uma
licença do Account para utilizar nas disciplinas que ministra na sua Instituição de
Ensino, válida até o final do segundo semestre de 2019.
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14.4 - Cada Aluno integrante (competidor) da equipe 3ª colocada receberá como
prêmio 1 Curso de Atualização. O Professor (auxiliar técnico) da equipe receberá como
prêmio uma licença do Account para utilizar nas disciplinas que ministra na sua
Instituição de Ensino, válida até o final do segundo semestre de 2019.

15. Comissão Organizadora
15.1 - A comissão organizadora é composta por representantes do CRCRS e do Account
Contabilidade Didática, nominados abaixo, que poderão ser contatados através do
email copa@copaRSdecontabilidade.com.br
- Gustavo Dorneles Caletti

(CRCRS Jovem)

- Professora Maria Ivanice Vendruscolo

(CRCRS Área do Ensino Superior)

- Professor Günther Gartner

(Account – Contabilidade Didática)

- Professor Lauro Arend

(Account – Contabilidade Didática)

16. Disposições Gerais
16.1 - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos em conjunto pela
Comissão Organizadora da 1ª CRSC

Anexo I – Calendário Oficial
01/06/2019 – 09:00h
28/06/2019 - 23:59h
02/07/2019 - 12:00h

15/07/2019 - 12:00h
22/07/2019 - 23:59h
24/07/2019 - 12:00h
29/07/2019 - 12:00h
05/08/2019 - 23:59h
07/08/2019 - 12:00h
16/08/2019 - 09:00h
16/08/2019 - 12:30h
16/08/2019 - 15:30h

Período de Inscrições
Início das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Sorteio do nome das equipes e envio da licença de uso
do software
Primeira fase eliminatória
Disponibilização do primeiro exercício
Limite para a postagem do resultado
Divulgação dos classificados para a segunda fase
Segunda fase eliminatória
Disponibilização do segundo exercício
Limite para a postagem do resultado
Divulgação dos classificados para a Grande Final
Grande Final
Disponibilização do terceiro exercício
Limite para a postagem do resultado
Divulgação dos campeões e entrega da premiação
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