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

DIREÇÃO DE ENSINO – DEN 
 

 
PLANO DE ENSINO 

 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
DISCIPLINA: CONTABILIDADE DE CUSTOS                        SIGLA: CTC 
 
PROFESSOR: MARINO LUIZ EYERKAUFER         
E-MAIL: marinoleyerkaufer@yahoo.com.br 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 h/a TEORIA: 54 h/a PRÁTICA: 18 h/a 
 
CURSO(S): BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
SEMESTRE/ANO:  I/2011  PRÉ-REQUISITOS: CON III 
 
OBJETIVO GERAL DO CURSO 
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 
competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 
organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Permitir ao estudante a utilização de técnicas de custeamento em diferentes objetos de custeio e 
como subsidio à formulação de informações de custo nos processos de produção, mediante a 
utilização da Contabilidade de Custos como instrumental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  
� Analisar, refletir e compreender como os custos ocorrem dentro da empresa. 
� Utilizar a contabilidade de custos como instrumento de gerência e controle e também para fins 

fiscais. 
� Conhecer as diferentes atividades e sua apuração de custos 
� Conhecer as terminologias em custos, seus métodos de custeio e o seu uso como instrumento de 

controle indispensável para um gerenciamento eficaz. 
 
EMENTA: Introdução aos conceitos de custo. Objetivos. Princípios Contábeis aplicados a 
Custos. Classificações e nomenclaturas. Elementos de custo de produção. Custo de produtos, 
Custos periódicos, Classificação dos custos: Custos diretos; Custos indiretos: critérios de 
rateio; custos fixos; custos variáveis. Sistemas de custeamento: abordagem geral. 
Departamentalização. Cálculo e contabilização de custos. Aspectos Fiscais Relativos À 
Avaliação De Estoques. Custo do Produto Vendido. Custo do Serviço Prestado. 
 
CRONOGRAMA 
Aula/Data Conteúdo/Metodologia 
AULA 1 

 
Abertura:Apresentação professor e alunos; Apresentação do plano de ensino; 
Dinâmica de ensino; 
Debate sobre principais temas do conteúdo programático; 
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Orientações sobre AAGI; 
      - FÓRUM 1 - ÉTICA NA CONTABILIDADE DE CUSTOS – DILEMAS DOS 
PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DE CUSTOS. 
 
Temas para seminários (AV-8) e formação de grupos: 
1) A Importância dos Custos na Gestão Empresarial 
2) A contabilidade de custos: instrumento de vantagem competitiva. 
3) Sistemas de gestão de custos: Dificuldades na implantação 
4) Redução de custos 
5) Gestão de Custos: Onde há Rateios, há Distorção 
 
- Metodologia para seminário disponível no AAGI. 
 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 
Com a publicação da Lei nº 12.249/10, que altera o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de 

maio de 1946, sobre a regulamentação da profissão contábil, a carreira de 

contabilidade passará por uma série de mudanças. Entre elas, as principais são:  

• reafirmação da fiscalização pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e Conselhos Regionais de ContabilidadeCRCs),  

• a volta do exame de suficiência,  
• alterações acerca do pagamento de anuidade,  
• ampliação das penalidades como suspensão,  
• cassação, 
• multa por fraude e falsificação  
• e incapacidade técnica comprovada.  

RESOLUÇÃO CFC N.º 1.301/2010 - Regulamenta o Exame de Suficiência como 
requisito para obtenção ou restabelecimento de Registro Profissional em Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC). 
 
- Projeto Mais leitura 2011-1. 
 
- Apostila de conhecimento geral – disponivel no AAGI. 
 
- Colher lista de e-mails. 

AULA 2 
 

Contabilidade de custos, história e evolução (contabilidade de custos, financeira e a 
gerencial), importância, objetivos, temas relacionados. 
Vídeo 1 – Fabrica de queijos 
Sugestão de leitura – Futuro da profissão contábil - AAGI 
Exercício 1 Introdução custos 

AULA 3 Contabilidade de custos: como administradores utilizam informações sobre custos. 
Visão gerencial dos custos; 
Exercício 2 Questões para discussão em grupo; 

AULA 4 
 

Princípios contábeis aplicados em custos; 
Custos de produtos; 
Custos periódicos; 
Elementos de custo de produção; 
Ver alterações nos princípios, resolução 1282/10. 
Exercício 3 Contabilização indústria, comércio; 
Exercício 4 - Princípios em custos; 

AULA 5 Nomenclaturas contábeis: Gastos, custos, despesas, investimentos; perda, 
desperdício, desembolso.  
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Exercícios 5 – Nomenclaturas em custos; 
Discussão sobre o perfil do contador gerencial de custos. 

AULA 6 Classificação de Custos por unidade: Custos Diretos, Indiretos, Primários e de 
Transformação. 
Exercício 6- Classificação de custos; 

AULA 7 Classificação de Custos por volume: Custos Fixos, Variáveis, Semi-Fixos e Semi-
Variáveis; 
Exercício; 

AULA 8 Classificação de Custos por controle: Custos Controláveis e não-controláveis; 
Classificação de Custos por decisões especiais: Incrementais, de oportunidade, 
Evitáveis, Inevitáveis, Empatados. 
Exercício; 

AULA 9 Exercício classificação de custos; 
AULA 10 Métodos de custeio (Absorção, variável); 
AULA 11 Exercício Métodos de custeio; 
AULA 12 Avaliação dos estoques (PEPS, UEPS, CMPM); 
AULA 13 Exercício métodos de avaliação de estoques; 

AULA 14 Atividade de revisão; 
AULA 15 AVALIAÇÃO AV-1(Conteúdo parcial); 
AULA 16 

 
Departamentalização/centros de custos/centros de responsabilidade; 
Exercício; 

AULA 17 Exercício - Apuração de custos e contabilização; 
AULA 18 Exercício - Apuração de custos e contabilização; 
AULA 19 Exercício - Apuração de custos e contabilização; 

Entrega apresentação seminários (apresentação última aula); 
AULA 20 Exercício - Apuração de custos e contabilização; 
AULA 21 Estudo de viabilidade (receita, custo, lucratividade e retorno do investimento –livro 

Nascimento - custos); 
AULA 22 Custos no comercio, na indústria e na prestação de serviços; 
AULA 23 Exercício custos no comércio e prestação de serviço; 
AULA 24 Custos em serviços; 

Exercício de custos em serviços; 
AULA 25 Exercício de custos em serviços; 
AULA 26 

 
Formação do CPV, CMV, CSP e a Demonstração do Resultado do Exercício; 
Custos indiretos e critério de rateio; 

AULA 27 Sistemas de custos; 
AULA 28 Demonstração sistema industrial – WK SISTEMAS. Ver situação real. 
AULA 29 AV-2 TEÓRICA (todo conteúdo); 
AULA 30 Revisão AV-2 TEÓRICA 

Exercício - Apuração de custos e contabilização; 
AULA 31 Exercício - Apuração de custos e contabilização; 
AULA 32 Semana contábeis 
AULA 33 Semana contábeis 
AULA 34 AV-2 PRÁTICA (todo conteúdo); 
AULA 35  Socialização temas de seminário: 

  - 30 minutos de apresentação; 15 minutos de debate. 
AULA 36 Socialização temas de seminário: 

  - 30 minutos de apresentação; 15 minutos de debate. 
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METODOLOGIA PROPOSTA: 
As aulas serão ministradas de forma expositiva, e interativa, com utilização de recursos 

audiovisuais.  
A disciplina incentivará a aprendizagem autônoma, onde o aluno assume a responsabilidade 

pelo aprendizado e o professor assume o papel de direcionador dessa postura. A idéia central desse 
método é de que os estudantes deverão tornar-se pensadores críticos para tornar o processo de 
aprendizagem mais dinâmico. O desenvolvimento da auto-iniciativa de descobrimento promoverá o 
crescimento na vida pessoal e profissional. Para tanto terá indicação de leituras como livros ou 
capítulos de livros, reportagens de revistas, informativos, artigos científicos, sempre relacionados 
com a matéria com debate em sala de aula. 

Temas de conhecimento geral serão discutidos e encaminhados para leitura bem como 
avaliados durante o processo. 

Serão desenvolvidos exercícios/estudos de caso para a fixação e melhor entendimento do 
conteúdo. 
 
  AVALIAÇÃO:  
� Avaliação individual sem consulta (AV-1, peso 10(20%)) de todo conteúdo repassado em 
sala de aula e leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação 
� Avaliação individual sem consulta (AV-2 TEÓRICA, peso 10(25%)) de todo conteúdo 
repassado em sala de aula e leituras complementares sugeridas até o dia da avaliação; 
� Avaliação individual sem consulta (AV-3 PRÁTICA, peso 10(25%) inclui todos os 
exercícios e atividades práticas repassadas na disciplina; 
� Trabalhos e exercícios individuais ou em grupo de até três acadêmicos (AV-4, AV-5, AV-6, 
AV-7, peso 10 (20%). 
 
IMPORTANTE: 
- As datas em que ocorrerão os trabalhos/exercícios AV-4, AV-5, AV-6, AV-7 não serão 
previamente comunicadas e ocorrerão durante as aulas ou quando solicitadas para resolução extra 
classe. 
- Trabalhos/exercícios entregues no prazo terão peso 10, entregues com atraso peso 7,0. 
Acadêmicos ausentes nos dias em que serão solicitados trabalhos terão que solicitar o tema para 
entrega fora de prazo e terão até a próxima aula para entregar o trabalho pendente. Apenas em caso 
de apresentação de documento que comprove motivo da ausência previstos em lei abonarão o 
prejuízo da nota ou prazo de entrega estendido. 
- A AV-7 será avaliada pelo fórum o qual deve ter participação registrada até data limite 
31/05/2011. 
- AV- 8 SEMINÁRIOS com peso 10, onde 6(10%) pontos valem a apresentação/conteúdo, 2(7%) 
pontos a condução do debate e ainda 2(7%) pontos pela participação nos debates do grande grupo). 
Consiste num trabalho que trará uma revisão bibliográfica e sempre que possível a exemplificação 
através de situações práticas ou estudos de caso. Todos os grupos e todo grupo fará uma 
apresentação e também através de sorteio fará um debate. 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 
Leone, George Sebastião Guerra. Curso de Contabilidade de Custos. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2000.> 657.42 L583c 
Maher, Michael.  Contabilidade de Custos. 1 Ed. São Paulo: Atlas, 2001.>657.42 M214c 
Crepaldi, S.A. Curso básico de Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 1998.>657.42 C917c 
Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos. 7 Ed. São Paulo, Atlas, 2003. >657.42 M386c 
 
BIBLIOGRAFIA DE APOIO: 
Franco, H. Contabilidade Industrial. 9ª ed., São Paulo:Atlas, 1996>657.4 F825c 
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 vLeone, George Sebastião Guerra. Curso de Contabilidade de Custos- Livro de Exercícios. 2 Ed. 
São Paulo: Atlas, 2000.>657.42 L583c 
________________.Dicionário de Custos.  1ª ed., São Paulo: Atlas, 2004.  
Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos – Livro de Exercícios. 9 ed. São Paulo, Atlas, 2006. 
>657.42 M386c 
Oliveira, Luis Martins de. Contabilidade de Custos para não contadores. São Paulo: Atlas, 
1996.>657.42 048c 
Ribeiro, Osni Moura. Contabilidade de Custos - fácil. São Paulo: Atlas, 1996.>657.42 R484c 
Santos, Gilberto José dos. Marion, Jose Carlos. Segatti, Sonia. Administração de Custos na 
Agropecuária. São Paulo: Atlas, 2002.>630.0681 5237a 
Megliorini, Evandir. Custos. Análise e Gestão. 2 Ed. São Paulo: Atlas, 2006.657.42 N497c 
Horngren, Charles T.; Datar, Srikant M.; Foster, George. Contabilidade de Custos. Volume I e II. 
11 ed. São Paulo:  Pearson, 2004.>657.42 H 816cc 
Bertó, Dalvio José; Beulke, Rolando. Gestão de Custos.  São Paulo: Saraiva, 2006. 
Stark, José Antonio. Contabilidade de Custos.  São Paulo:  Pearson, 2007.>657.42 F383c 
CHERMAN, Bernardo. Contabilidade de custos. Rio de Janeiro: Fereira, 2008.>657.42 C521c 
MAHER, Michael. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2001.>657.42 M214c 


