
                                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CAIXA 
Público-alvo: Usuários de todos os sistemas Consistem Carga Horária Total (conteúdo): 32min26seg 

Metodologia: E-learnings ministrados em método assíncrono em ambiente virtual de treinamento / disponibilização de materiais didáticos complementares específicos / mediação por tutor via fórum / questionário para avaliação 

Avaliação:  Questionário referente ao conteúdo de cada e-learning (trilha) / tira-dúvidas / apresentação individual (dúvidas relativas ao conteúdo devem ser dirigidas ao tutor do curso via fórum antes da realização do questionário) 

Objetivo Geral: Conhecer as funcionalidades do módulo de Caixa . 

Trilha Objetivo Específico Conteúdo Programático  Carga Horária Pré-requisitos  

Aula 1 – Introdução 
 

Revisar os conceitos gerais para a compreensão do 

módulo de Caixa. 

 

 Introdução  
 

01’41” Conhecimento básico em Windows 
Ser usuário do sistema 
Treinamento de Cadastros Iniciais 
 
 
 
Processador 2GHz ou superior 
Memória: 128 MB-RAM ou superior 
Sistema: Windows XP ou superior / 
Linux (kernel 2.4 ou superior) Adobe 
Flash instalado (sempre na última 
versão) Conexão ADSL (mínimo 
250Kbps por máquina); não 
recomendado o uso de Internet 3G 
Caso exista proxy na empresa, 
solicitar aos responsáveis liberação 
na porta 80 para o endereço 
ead.consistem.com.br 
 
 
Não recomendado uso de celular 
para realização do curso 
 
 
 
 
Headset (microfone e fones de 
ouvido) somente para treinamento 
síncrono (aulas com instrutor online) 
 
 

Aula 2 – Configurações do Caixa Contábil Conhecer os processos referentes a configurações para 
operar o módulo de Caixa. 

 Configuração Geral do Caixa 
 Configuração conta com Integração do Caixa para 

Lucro Presumido. 

07’02” 

Aula 3 – Controle de Caixa  
 
 

Parte 1 
 
 
 
 
 

Conhecer os processos referentes aos Cadastros, 
consultas e relatórios para operar o módulo de Caixa. 

 Cadastro de Movimento do Caixa 
 Cadastro de Implantação do Saldo 

 Manutenção do Movimento do Caixa 
 Atualização da Data de Fechamento do Caixa 

 Transferência entre Caixa 

 

12’21” 

Parte 2 (cont.)  Consulta de Movimento do Caixa 

 Consulta de Saldo do Caixa 

 Consulta de Estatística de Lançamentos do Caixa 
 

 

04’07” 

Parte 3 (cont.)  Relatório do Movimento do Caixa 
 Consulta de Saldo do Caixa 

 Consulta de Estatística de Lançamentos do Caixa 

 
 

07”15” 

  

 

  

 

    
 


