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EMENTA 

 

 

Introdução à Contabilidade. Conceito de custos. Classificação de custos. Doutrina e 

elementos de custo de produção, custos de comercialização e de serviços. Sistemas de 

custos. Custo para tomada de decisão. Ponto de equilíbrio. O custo e a estratégia de 

preço. O custo e a estratégia do produto. Análise estratégica de custos. 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

 

Conduzir o estudo da Contabilidade de Custos como um centro processador de dados e 

preparador de informações gerenciais para os diversos níveis de decisão, controle e 

planejamento das organizações. Apresentar a teoria e a forma de utilização dos principais 

conceitos de custos nos mais diversos segmentos gerenciais e contábeis, capacitando o 

estudante a gerar informações úteis para a tomada de decisões. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



 

• Ao final do curso o aluno deverá estar apto a: 

    - desenvolver atividades profissionais ligadas à administração de negócios que 

utilizem-se dos instrumentos oferecidos pela contabilidade de custos à produção de 

bens e/ou serviços nas empresa públicas ou privadas; 

    - efetuar todos os procedimentos e registros Contábeis pertinentes aos 

elementos dos custos dos produtos e ao seu controle por parte da administração. 

• Discutir questões complementares e atuais de gestão estratégica de custos 

 

METODOLOGIA 

 

 

Aulas serão expositivas, estudo de caso, discussões e exercícios em sala. Os 

Procedimentos e instrumentos adotados serão: 

✓ Trabalhos individuais e em grupo: 

✓ Pesquisas bibliográficas e de campo, caso necessário. 

✓ Análise de textos 

✓ Aulas expositivas participadas 

✓ Esquemas explicativos 

Projeção de filmes (filme A META), slides etc. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

1. Introdução à contabilidade de Custos: 

• Um pouco de história; 

• Campo de atuação e relacionamento com outras disciplinas; 

• Fundamentação teórico-doutrinária; 

• Terminologia dos custos; 

• Princípios básicos aplicados a custos, aspectos legais e fiscais; 

• Classificação dos custos; 

• Esquema básico de contabilização dos custos 

• Critérios de avaliação de estoques. 

 



2. Administração de Custos 

• Composição e análise dos custos: materiais diretos, mão-de-obra, custos 

indiretos de fabricação; 

• Critérios de rateio dos custos indiretos; a departamentalização; 

• Análise custo, volume e lucro: o ponto de equilíbrio; 

• Contribuição de cobertura, margem de contribuição e margem de segurança; 

• Alavancagem operacional.  

 

3. Gestão Estratégica de Custos 

• Sistemas de acumulação de custos: por encomenda e por processo contínuo; 

• Sistemas e métodos de custeio: custeio por absorção, custeio pleno, custeio 

variável, custeio padrão, padrão corrente, custeio baseado em atividades, custo 

meta, teoria das restrições, custo kaizen; 

• Estudos de casos e seminários envolvendo sistemas e métodos de custeio. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação é dinâmica e processual e se dará a partir da observação e análise das 

atividades desenvolvidas no curso, baseada em diversos aspectos tais como: Articulação 

teoria-prática, Clareza e objetividade, Coerência entre o discurso e a ação, Consistência 

na fundamentação teórica, Criticidade/reflexividade, Cumprimento de prazos e 

Freqüência: assiduidade e pontualidade. 

   As atividades e avaliação serão distribuídas da seguinte forma: 

 

Unidade Avaliação Pontuação % 

1ª  

Lista de exercícios 1 1,5 15% 

Lista de exercícios 2  1,5 15% 

Análise de Texto 2,0 20% 

Prova Individual 5,0 50% 

Total 10,0 100% 

2ª 

Lista de exercícios 1 1,5 15% 

Lista de exercícios 2  1,5 15% 

Análise do filme “A 2,0 20% 



META” 

Prova Individual 5,0 50% 

Total 10,0 100% 

3ª 

Lista de exercícios 1 3,0 30% 

Análise de Texto 2,0 20% 

Trabalho em grupo 5,0 50% 

Total 10,0 100% 
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PERIÓDICOS ON-LINE/LINKS 
 

 
• Revista Produção (ISSN:1676-1901) 

https://www.producaoonline.org.br/rpo 

• Revista Ciência e Tecnologia (ISSN 2236-6733) 
http://www.revista.unisal.br/sj/index.php/123 

• GEPROS. (INSS: 1984-2430) 
http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros 

• PERIÓDICOS CAPES. 
            http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
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