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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva formar profissionais críticos, criativos, 

investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática, no 

desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e gestão de 

projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação (computador e comunicação), dados e sistemas 

que abordam processos administrativos e de negócios das organizações 

 

EMENTA: 

Conceito básico de contabilidade e sua função social. Princípios fundamentais de contabilidade. Plano de 

Contas, elaboração e nomenclatura.  Balanço Patrimonial. Principais critérios de avaliação do ativo e 

passivo. Demonstração do Resultado do Exercício. Receitas. Despesas. Regime de competência e de caixa. 

Operações com mercadorias e produtos. Demonstrações Financeiras. Relatórios Gerenciais e sua demanda 

como suporte para tomada de decisão. Demonstração do Fluxo de Caixa. Conceitos básicos de custos e 

classificação; custos indiretos de fabricação: critérios de rateio, departamentalização; sistema de custos por 

absorção, custeio direto: material direto e mão-de-obra direta, margem de contribuição; análise da relação 

custo x volume x lucro. Formação de preços de venda. Sistema de custeio padrão. Custeio baseado nas 

atividades. Teoria das restrições. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

A disciplina pretende oferecer ao aluno o entendimento contextualizado da gestão de Contabilidade e 

Custos. Ao final do período o aluno deverá distinguir as funções da Contabilidade e conhecer a relevância 

da informação contábil, bem como conhecer os elementos básicos da estática e da dinâmica patrimonial. 

Terá que ter assimilado os conceitos da Gestão de Custos para fins de decisões, planejamento e controle.  

Estes objetivos devem ser alcançados num contexto motivador do senso crítico e da ética profissional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

  Proporcionar ao aluno conhecimento científico e técnico da contabilidade para que posso compreender 

sua aplicabilidade. 

 Proporcionar ao aluno uma visão global da Gestão Estratégica de Custos como instrumento para decisão, 

planejamento e controle. 

 Compreender os aspectos teóricos da análise de custos e refletir, de forma crítica, sobre o processo de sua 

aplicação. 

 Compreender Custos e seu comportamento, para implantar as técnicas de determinação do custo 

empresarial, levando em conta as características dos diversos segmentos econômicos. 

 Apresentar ao aluno um ambiente que envolva a gestão de custos e a sua importância para o 



administrador. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Cronograma das atividades 

24/02/2017 07:30 as 11:50 Aula presencial sobre Introdução a Contabilidade, contabilidade e sua 

função social, campo de aplicação e usuários das informações contábeis.  

04/03/2017 07:30 as 11:50 Princípios fundamentais de contabilidade. Plano de Contas, elaboração e 

nomenclatura. Método das partidas dobradas (noção geral de 

lançamentos) Aula a Distância 

18/03/2017 07:30 as 11:50 Balanço Patrimonial. Principais critérios de avaliação do ativo e passivo. 

Demonstração do Resultado do Exercício. Receitas. Despesas. Regime 

de competência e de caixa. Aula a Distância 

25/03/2017 07:30 as 11:50 Relatórios Gerenciais e sua demanda como suporte para tomada de 

decisão. Demonstração do Fluxo de Caixa. DMPL voltada para tomada 

de decisão. Aula a Distância 

01/04/2017 07:30 as 11:50 Operações com mercadorias e produtos (noção básica). Aula a 

Distância 

03/04/2017 07:30 as 22:20 Aula para elaboração do trabalho. Aula a Distância 

07/04/2017 13:00 as 18:00 Revisão do conteúdo e 1ª Avaliação (P1) presencial 

29/04/2017 07:30 as 11:50 Conceitos básicos de Custos. Nomenclaturas contábeis: custos, despesas, 

investimentos, perda, desperdício, desembolso. Prática com exercícios. 

Aula a Distância 

06/05/2017 07:30 as 11:50 Classificação de Custos por unidade: Custos Diretos, Indiretos, 

Primários e de Transformação. Prática com exercícios. Classificação de 

Custos por volume: Custos Fixos, Variáveis, Semifixos e Semivariáveis. 

Prática com exercícios. Aula a Distância 

13/05/2017 07:30 as 11:50 Classificação de Custos por decisões especiais: Incrementais, de 

oportunidade, Evitáveis, Inevitáveis, Empatados. Aula a Distância 

20/05/2017 07:30 as 11:50 Classificação de Custos por controle: Custos Controláveis e não 

controláveis. Prática com exercícios. Aula a Distância 

19/05/2017 13:00 as 18:00 Revisão do conteúdo e 2ª Avaliação (P3) presencial 

22/05/2017 07:30 as 22:20 Aula para realização do trabalho. Aula a Distância 

27/05/2017 07:30 as 11:50 Custos indiretos e critério de rateio. Aula a Distância 

03/06/2017 07:30 as 11:50 Exercícios envolvendo custo total, rateios, formação do preço de venda, 

estruturação de DRE. Aula a Distância 

05/06/2017 18:50 as 22:20 Aula para realização do trabalho e envio do mesmo para professora. 

Aula a Distância 

09/06/2017 13:00 as 18:00 Revisão do conteúdo e 3ª Avaliação (P3) presencial 

24/06/2017 07:30 as 11:50 Revisão para Exame final 

01/07/2017 08:20 as 11:50 Exame Final 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

O conteúdo será disponibilizado através do ambiente virtual Moodle, buscando desenvolver um raciocínio 

lógico das tarefas propostas, mostrando a evolução dos trabalhos e a importância de cada tópico no 

processo de construção do conhecimento. As aulas serão em forma de estudo dirigido e as provas serão 

realizadas de modo presencial.  

 

AVALIAÇÃO: 

Provas (P1, P2 e P3)  

Provas escritas (individual e sem consulta), com questões teóricas e práticas.  

Os critérios de avaliação nas provas serão: domínio dos conceitos teóricos e correta resolução das 

questões práticas.  



 

Trabalho 1 

O trabalho será desenvolvido em grupos de no máximo 3 acadêmicos sobre um determinado tipo 

de sistema de custos (Custeio por Absorção, Sistema de custeio padrão, Custeio baseado nas atividades 

e Custeio Direto).  

Os acadêmicos deverão desenvolver um trabalho em forma de artigo científico que será avaliado 

pela coerência do conteúdo, uso de conceitos teóricos presentes na literatura.  

Durante o decorrer do semestre será disponibiliza aulas para realização do trabalho e posterior 

envio para a professora. 

 

Pesos:  

P1 = 25% da média final  

P2 = 25% da média final  

P3 = 25% da média final 

T1 = 25% da média final 

 

Obs:  

* Não será aceita entrega do artigo posterior a data (05/06/2017) 
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