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1 EMENTA
Contabilidade de custos. Critério de custos aplicados aos materiais. Mão-de-obra direta. Despesas indiretas de
fabricação. Sistemas básicos de custeio. Revisão das noções de contabilidade de custos. Sistema de custeamento.
Aspectos técnicos e práticos de sistemas de custos. Custos para tomada de decisões. Análise dos custos.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Adquirir informações fundamentais sobre custos e seus conceitos básicos, aplicando-as em análises.
2.2 Objetivos Específicos
- Descrever conceitos fundamentais de contabilidade de custos e critérios na aplicação desses no controle e gestão
de custos empresariais.
- Empregar conceitos de mão-de-obra direta, despesas indiretas de fabricação e sistemas básicos de custeio.
- Analisar sistema de custeamentos e aspectos técnicos e práticos de sistemas de custos.
- Avaliar custos para a tomada de decisão e metodologias de análise de custos.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 – Conceitos introdutórios: 1.1 Conceito de Contabilidade de Custos. 1.2 Objetivos e finalidades da
contabilidade de custos. 1.3 Terminologia aplicada à contabilidade de custos. 1.4 Posicionamento da contabilidade
financeira, gerencial e de custos 1.5Princípios contábeis aplicados a custos
Unidade 2 – Classificações e nomenclaturas de custos: 2.1 Nomenclaturas de custos. 2.2 Classificações em custos
quanto ao produto (diretos e indiretos). 2.3 Classificações em custos quanto à produção (fixos e variáveis). 2.4
Esquema básico da contabilidade de custos (lançamentos contábeis).
Unidade 3 – Esquema básico da contabilidade de custos: 3.1 Separação e apropriação dos custos 3.2.
Contabilização dos custos
Unidade 4 – Critério de rateio dos custos indiretos 4.1. Análise dos critérios de rateio. 4.2. Departamentalização
4.3. Influência dos custos fixos e variáveis
Unidade 5 – Sistemas de custos 5.1. Custeio por absorção 5.2. Custeio variável
Unidade 6 – Sistemas de produção 6.1. Tipos de Sistemas de Produção 6.2. Produção Equivalente 6.3. Produção
Conjunta
Unidade 7 – Margem de contribuição 7.1. Conceito de margem de contribuição 7.2. Margem de contribuição:
unitária X total 7.3. Margem de contribuição e o fator de limitação 7.4. Margem de contribuição para fins de decisão
7.5. Margem de contribuição e custos fixos identificados

Unidade 8 – Analises de custos e suas aplicações: custos indiretos de produção; materiais diretos e mão-de-obra
direta; produção por ordem e por encomendas; custeio por processo; custeio para decisão; custeio variável; fixação do
preço de venda e decisão sobre compra ou venda.

4 METODOLOGIA
4.1 Ensino
A metodologia de ensino acontecerá por meio de aulas dispositivas dialogadas, estudo de texto e resolução de casos
práticos, visando o estudo de conteúdos e as atividades de aprendizagem. Os procedimentos darão enfoque a
aprendizagem e irá se considerar: conteúdos conceituais a partir de conceitos já estudados e/ou conhecidos, estudar
conceitos e aplicações da contabilidade aplicada à sociedades cooperativas; e conteúdos procedimentais (aplicações
de exercícios) que serão trabalhados por aprendizagens de ações em sala de aula e extrassala, visando a fixação do
conteúdo estudado.
4.2 Avaliação
A avaliação é um processo e ocorre no decorrer de todo processo ensino aprendizagem, nas seguintes modalidades:
diagnóstica, formativa e somativa. A modalidade diagnóstica será para averiguar a aprendizagem dos conteúdos
propostos e os conteúdos anteriores que servem como base para criar um diagnóstico das dificuldades futuras,
permitindo resolver situações presentes; a avaliação formativa reorienta o processo de ensino aprendizagem, com
função de proporcionar informações para que o professor possa ajustá-lo à realidade do aluno, transformando os
conteúdos a serem avaliados em instrumentos que evoluem e provocam melhorias; e a avaliação somativa que detecta
o nível de rendimento do aluno, no final de um período de aprendizagem, podendo classificar e irá classificar a nota
final do aluno, de acordo com o nível de aprendizagem. Assim sendo, os procedimentos de avaliação são, para primeira
e segunda avaliação:
1ª e 2ª avaliação serão compostas por um conjunto de atividades realizadas durante as aulas (Peso até 3,0 (três)
pontos); mais uma prova dissertativa, dissertativa e objetiva de conteúdo parcial será aplicada individualmente em
data definida (Peso até 7,0 pontos); e, Exame final, em data marcada pelo calendário acadêmico. Tanto o exame final
quanto a prova substitutiva, para os alunos que necessitem realizar a prova substitutiva, conforme regimento
acadêmico institucional, serão de provas escritas e individuais com questões objetivas e dissertativas sobre o conteúdo
estudado no semestre, com peso de até 10,0 (dez) pontos. Está aprovado o aluno que atende os critérios institucionais
de participação em sala de aula e que tenha obtido a nota suficiente para sua aprovação, conforme regimento
acadêmico.
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA
CONTABILIDADE DE CUSTOS
AULAS
AULA

DATA

h/a

1

20/03

3h/a

2

27/03

3h/a

3

03/04

3h/a

4

10/04

3h/a

5

17/04

3h/a

6

3h/a

8

24/04
05/05
–
Sábado
08/05

9

15/05

3h/a

10

22/05

3h/a

PRIMEIRA AVALIAÇÃO SEMESTRAL – PARCIAL
Avaliação individual considerando todo o conteúdo estudado até o presente momento (Peso
até 7,0 pontos).
Sistemas de custos Custeio por absorção Custeio variável

11

29/05

3h/a

Exercícios de fixação.

12

05/06

3h/a

13

12/06

3h/a

14

19/06

3h/a

15

26/06

3h/a

16

03/06

3h/a

17

10/06

3h/a

18

17/06

3h/a

7

19/06

CONTEÚDO
Apresentação do plano de ensino e discussões sobre seus elementos; apresentação da
metodologia de ensino e de avaliação.
Conceitos introdutórios: Conceito de Contabilidade de Custos. Objetivos e finalidades da
contabilidade de custos. Terminologia aplicada à contabilidade de custos. Posicionamento da
contabilidade financeira, gerencial e de custos. Princípios contábeis aplicados a custos
Classificações e nomenclaturas de custos: Nomenclaturas de custos. Classificações em
custos quanto ao produto (diretos e indiretos). Classificações em custos quanto à produção
(fixos e variáveis). Esquema básico da contabilidade de custos (lançamentos contábeis).
Esquema básico da contabilidade de custos: Separação e apropriação dos custos.
Contabilização dos custos .
Exercícios de fixação.
Critério de rateio dos custos indiretos Análise dos critérios de rateio. Departamentalização
Influência dos custos fixos e variáveis
Exercícios de fixação.
Exercícios de fixação.

3h/a
3h/a

Revisão de conteúdos para a primeira avaliação semestral

Sistemas de produção Tipos de Sistemas de Produção; Produção Equivalente; Produção
Conjunta
Exercícios de fixação.
Margem de contribuição Conceito de margem de contribuição Margem de contribuição:
unitária X total Margem de contribuição e o fator de limitação Margem de contribuição para
fins de decisão Margem de contribuição e custos fixos identificados
Exercícios de fixação.
Analises de custos e suas aplicações: custos indiretos de produção; materiais diretos e mãode-obra direta; produção por ordem e por encomendas; custeio por processo; custeio para
decisão; custeio variável; fixação do preço de venda e decisão sobre compra ou venda.
Exercícios de revisão para segunda avaliação semestral.
SEGUNDA AVALIAÇÃO SEMESTRAL – PARCIAL
Avaliação parcial e individual contemplando conteúdo estudado (Peso até 7,0 pontos).
EXAME FINAL.
(Contempla todo o conteúdo estudado. Pontuação até 10 (dez) pontos.)
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