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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC  
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI  

 
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DEPARTAMENTO:    Sistemas de Informação 

 

DISCIPLINA: Contabilidade de Custos          SIGLA:  COC 

 

PROFESSOR:   Marisete Bellini Féderle         E-MAIL:  mbellinifederle@gmail.com 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL:    72 h/a TEORIA:  30 h/a PRÁTICA:     42 h/a 

 

CURSO(S):   Sistemas de Informação 

 

SEMESTRE/ANO:  1º semestre/2012  PRÉ-REQUISITOS: 

 

EMENTA: 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 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. 

 

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. 

 A compreensão dos aspectos teóricos da análise de custos e reflita, 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. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
DATA                   HORARIO CONTEÙDO 

17/02/12 18:50 às 22:20 Apresentação do professor e alunos. Apresentação da disciplina e plano de 

ensino. Introdução a Contabilidade. Contabilidade e sua função social. Campo de 

aplicação. Contabilidade: aspectos históricos, origem, evolução, conceitos, 

definições e princípios fundamentais. Usuários das informações contábeis. 

Ramos da contabilidade. 

24/02/12 18:50 às 22:20 Plano de Contas, elaboração e nomenclatura.  Balanço Patrimonial. Principais 

critérios de avaliação do ativo e passivo. Princípios fundamentais de 

contabilidade. 

02/03/12 18:50 às 22:20 Demonstração do Resultado do Exercício. Receitas. Despesas. Regime de 

competência e de caixa.  

09/03/12 18:50 às 22:20 Demonstrações Financeiras. Relatórios Gerenciais e sua demanda como suporte 

para tomada de decisão. Demonstração do Fluxo de Caixa. Construção de 

Relatórios Gerenciais. 

16/03/12 18:50 às 22:20 Avaliação escrita. 

23/03/12 18:50 às 22:20 Operações com mercadorias e produtos.  

30/03/12 18:50 às 22:20 Operações com mercadorias e produtos. Legislação fiscal 

13/04/12 18:50 às 22:20 Conceitos básicos de Custos. Nomenclaturas contábeis: custos, despesas, 

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

20/04/12 18:50 às 22:20 Classificação de Custos por unidade: Custos Diretos, Indiretos, Primários e de 

Transformação. Prática com exercícios. Classificação de Custos por volume: 

Custos Fixos, Variáveis, Semi-Fixos e Semi-Variáveis. Prática com exercícios. 

27/04/12 18:50 às 22:20 Classificação de Custos por decisões especiais: Incrementais, De oportunidade, 

Evitáveis, Inevitáveis, Empatados. Classificação de Custos por controle: Custos 

Controláveis e não-controláveis. Prática com exercícios 

04/05/12 18:50 às 22:20 Custos indiretos e critério de rateio. Sistema de Custos por Absorção. 

11/05/12 18:50 às 22:20 Avaliação escrita. 

18/05/12 18:50 às 22:20 Sistema de custeio padrão. Departamento. Centro de Custos. 

25/05/12 18:50 às 22:20 Sistema de custeio padrão. Departamento. Centro de Custos.  

01/06/12 18:50 às 22:20 Custeio direto: material direto e mão-de-obra direta. 

15/06/12 18:50 às 22:20 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. 

22/06/12 18:50 às 22:20 Custeio baseado nas atividades. Teoria das restrições. 

29/06/12 18:50 às 22:20 Avaliação escrita. 

 

 

 

  

METODOLOGIA PROPOSTA: 
O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas e dialogadas,  procurando 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 atividades serão realizadas em grupos e individualmente, com a 

discussão dos pontos em controvérsia, buscando uma participação integral e unificada. Após as aulas 

expositivas de cada ponto serão elaborados exercícios de fixação da matéria, em sala de aula e/ou extraclasse 

e também desenvolvido planilhas e softwares para integração da teoria x prática. Será adotada pesquisa em 

livros existentes na biblioteca da Universidade. Será necessário material de apoio e laboratório de 

informática. 
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AVALIAÇÃO:  
Ao longo do semestre haverá várias avaliações. As aulas práticas serão avaliadas pelos trabalhos 

desenvolvidos no semestre objetivando a interatividade entre os alunos e o trabalho em equipe, onde todos os 

alunos precisarão alcançar os mesmos objetivos. O peso para as atividades práticas será de 15 (dez) pontos.    

Serão realizadas três avaliações individuais e escritas. A primeira e a segunda avaliação escrita terão peso 28 

(vinte e oito)  pontos cada avaliação e a terceira avaliação escrita terá peso 29 (vinte e nove),  tendo como 

objetivo estimular a extensão do conhecimento geral do aluno sem a interferência da professora.  

O aluno será considerado aprovado se:  

 Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete vírgulas zero); e 

 Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 

Semana de exames: 03/07/2012 a 09/07/2012 

Cálculo da média final do aluno: 

 Média final = (6*média + 4* exame)/10 

 O aluno será considerado aprovado se obtiver média final após exame igual ou superior a 5,0 (cinco 

vírgulas zero). 

 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:   

RAMOS, A. de T.; et all. Contabilidade Introdutória (Livro-texto) 10ª ed., 2006. 

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C. Curso de Contabilidade para não Contadores:  

Para as Áreas de Administração, Economia, Direito e Engenharia (Livro-texto e exercicios) 4ª ed., 2006. 

TRISTÃO, G.; SILVA, C. A. T. Contabilidade Básica. 2ª ed., 2002.  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2003. 

LEONE, G. S. G. Curso de Contabilidade de Custos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA DE APOIO:   

SILVA, C. A. T. Contabilidade Básica - Livro de Exercícios 1ª ed., 2002. 

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C. Introdução à Teoria da Contabilidade: Para o Nível de Graduação. 4ª 

ed., 2006. 

MAHER, Michael. Contabilidade de Custos. 1ª ed., São Paulo: Atlas, 2001.  

 


