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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. 
 

EMENTA:  
Custos para decisão. Métodos de Custeamento: Variável, Absorção, ABC – aspectos técnicos e práticos 
dos sistemas de custos. Custo Fixo, Lucro e Margem de Contribuição: sua relação com as decisões de 
rentabilidade. Limitação na Capacidade de Produção, Custos fixos identificáveis e não identificáveis. 
Custos imputados e custos perdidos. Custo Padrão: análise das variações e de materiais, mão de obra e 
custos indiretos; contabilização do custo-padrão. Custos Controláveis e Custos Estimados. Relação 
Custo/Volume/Lucro. Custo de oportunidade. Preço de Transferência. Decisões rotineiras. Decisões 
Especiais: Terceirização, Fabricar ou Comprar. Formação de Preços de Venda. Cadeia de Valor. 
Logística. Produção Conjunta. Produção por Ordem e Produção Contínua 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Proporcionar aos alunos conhecimentos e entendimentos teóricos e práticos de análise de custos, a 
serem utilizados como instrumentos de gestão para fins de decisão, planejamento e controle no 
gerenciamento dos negócios empresariais. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
a) Conhecer a terminologia contábil básica da contabilidade de custos conforme literatura e a ciência 
contábil. 
b) Compreender algumas classificações e nomenclaturas da contabilidade de custos. 
c) Verificar critérios de rateio dos custos indiretos e sua forma de contabilização. 
d) Estudar diferentes métodos de custeio e seus reflexos nas demonstrações contábeis. 
e) Calcular o custo de um produto ou serviço por meio do sistema de custeio por absorção, custeio 
variável, custeio por atividades. 
f) Entender a sistemática de departamentalização e seus aspectos contábeis. 
g) Identificar a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e a margem de segurança de produtos 
para fins decisórios e gerenciais. 
h) Interpretar as relações custo/volume/lucro e estabelecer comparações entre o sistema de custeio 
por absorção e o sistema de custeio variável. 
i) Refletir sobre a importância de se conhecer e identificar que a formação de preço é um fator 
determinante para a sobrevivência da exploração da atividade da empresa. 
j) Estudar a teoria das restrições e sua utilidade na tomada de decisão. 



k) Compreender a sistemática e a utilização do custeio baseado em atividades, custo padrão, custeio 
pleno e custos conjuntos. 
l) Conceituar custos imputados e custos perdidos e entender sua utilização na tomada de decisões 
gerenciais. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Data Horário Conteúdo 
23/07/2012 18h50min às 

20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Apresentação do plano de ensino. 
Divisão dos trabalhos. Explicação sobre as regras dos resumos expandidos. 
Revisão sobre a terminologia contábil básica – Capítulo 2 (livro Eliseu 
Martins)***. Resolução exercício proposto. Elaboração e correção de 
exercícios. 
 

Revisão: Algumas classificações e nomenclaturas de custos, custos diretos e 
indiretos, custos fixos e variáveis. – Capítulo 4 (livro Eliseu Martins). Resolução 
exercício proposto.  Elaboração de exercícios. 

30/07/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção de exercícios. Exposição do Capítulo 5: Esquema básico da 
Contabilidade de Custos (I). Elaboração do exercício proposto.  Explicação do 
Capítulo 6: Esquema Básico da Contabilidade de Custos (II) –
Departamentalização.  Elaboração do exercício proposto.  
 
Entrega do Resumo Expandido 1. 

06/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Aula para elaboração de exercícios. 
 

Explicação do Capítulo 7: Critério de rateio dos custos indiretos***. Resolução 
do exercício proposto. 
 

Explicação sobre Métodos de custeio: Absorção, Variável. Exposição do 
capítulo 17: Custeio Variável. Resolução do exercício proposto. 
 
Entrega do Resumo Expandido 2. 

13/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção dos exercícios dos capítulos 5, 6 e 7 – Somente esclarecimentos de 
dúvidas. As respostas serão disponibilizadas até o meio dia do dia 12/08/2012. 
 
Explicação sobre Métodos de custeio: custeio pleno. Explicação sobre o 
Capítulo 8: Custeio baseado em Atividades (ABC) – Abordagem inicial. ***. 
Resolução dos exercícios propostos. 
 
Entrega do Resumo Expandido 3. 

20/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Aula para elaboração dos exercícios. 
 
Aula para reunião dos grupos referente trabalho do evento. 
 
Entrega do Resumo Expandido 4. 

27/08/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Resolução de exercícios – Capítulo 8 e 17. 
 
Término da lista de exercícios. 
 
Reunião dos grupos referente trabalho evento. 
 
Entrega do Resumo Expandido 5. 

03/09/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Entrega lista de exercícios. 
 
Prova I (Conteúdos do dia 23/07/2012 ao dia 27/08/2012). 
 
Entrega do Resumo Expandido 6. 

10/09/2012 18h50min às 
20h30min 

Explicação capítulo 15: Custo fixo, lucro e margem de contribuição. Resolução 
exercício proposto. 



 
20h40min às 
22h20min 

 
Explicação capítulo 16: Margem de contribuição e limitações na capacidade de 
produção.  Explicação sobre Teoria das restrições. Resolução do exercício 
proposto. 
 
Elaboração de exercícios. 
 
Entrega do Resumo Expandido 7. 

17/09/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação do capítulo 22: Relação Custo/Volume/Lucro – Considerações 
iniciais. Explicação sobre ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico.  
Margem de segurança e alavancagem operacional. Resolução do exercício 
proposto. 
 
Explicação do capitulo 19: Fixação do preço de venda e decisão sobre compra 
ou produção. Resolução do exercício proposto. 
 
Entrega do Resumo Expandido 8. 

24/09/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

EnANPAD. 
 
Resolução exercícios dos capítulos 15, 16, 19 e 22 + Listas de exercícios.  
 
Aula para reunião dos grupos referente trabalho do evento. 
 
Entrega do Resumo Expandido 9. 

01/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção de exercícios.   
 
 

08/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção de exercícios.  
 
Entrega do Resumo Expandido 10. 

15/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Entrega lista de exercícios. 
 
Prova II (Conteúdos do dia 23/07/2012 ao dia 08/10/2012). 
 
 

22/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação sobre Custeio baseado em atividades (ABC) – Abordagem gerencial 
e gestão estratégica de custos (Capítulo 24) ***. Resolução exercício proposto. 
 
Explicação sobre Custos Imputados e Custos Perdidos (Capítulo 20)***. 
Resolução exercício proposto. 
 
Entrega do Resumo Expandido 11. 

29/10/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Explicação sobre Custo Padrão: análise das variações e de materiais, mão de 
obra e custos indiretos; contabilização do custo-padrão. (Capítulos: 26, 27, 
28 e 29) ***. Resolução dos exercícios propostos. 

05/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Realização do evento (A definir). O evento poderá ocorrer num sábado. Caso 
ocorra, esta aula será concedida para elaboração de exercícios e esclarecimentos 
de dúvidas. 
 
 

12/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 

Explicação sobre Produção Conjunta. Produção por Ordem e Produção 
Contínua. (Capítulos 12, 13 e 14)***. Resolução dos exercícios propostos. 
 



20h40min às 
22h20min 

Entrega do Resumo Expandido 12. 
 

19/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Correção de exercícios dos capítulos12, 13, 14, 20, 24, 26, 27, 28 e 29. –  
 
Somente esclarecimentos de dúvidas. As respostas serão disponibilizadas até o 
meio dia do dia 17/11/2012. 
 
Entrega do Resumo Expandido 13. 

26/11/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Prova III. (Conteúdos do dia 23/07/2012 ao dia 19/11/2012). 
 
Entrega do relatório final do evento. 

03/12/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Apresentação resultados evento. 

10/12/2012 18h50min às 
20h30min 
 
20h40min às 
22h20min 

Exame 

   
***: Há necessidade de leitura prévia. 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
 

METODOLOGIA PROPOSTA 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro, do retroprojetor e/ou multimídia.   
- Realização e resolução de exercícios em classe e extra classe. 
- Explicações por parte do aluno. 
- Realização de trabalhos em classe e extra classe. 
- Provas individuais e sem consulta. 
- Trabalhos diferenciados, como a criação de um evento envolvendo toda a disciplina.  
- Resumos expandidos de artigos. 
- Leitura prévia de materiais. 
 

AVALIAÇÃO:   
- Prova 1 (P1) – 20% 
- Prova 2 (P2) – 26% 
- Prova 3 (P3) – 20% 
- Lista de Exercícios 1 (L1) – 2% 
- Lista de Exercícios 2 (L2) – 2% 
- Seminário 1 (S1) – 22% 
- Trabalho 1 (T1) - 8% 
 

Observações: 
1) Prova 1 – 20% 
A avaliação será individual e sem consulta. Irá ocorrer no dia 03/09/2012.  Assuntos: Conteúdos 
ministrados nos dias 23/07/2012 ao dia 27/08/2012. 
 
2) Prova 2 – 26% 
A avaliação será individual e sem consulta. Irá ocorrer no dia 15/10/2012. Assuntos: Conteúdos 
ministrados nos dias 23/07/2012 ao dia 08/10/2012. 
 
3) Prova 3 – 20% 



A avaliação será individual e sem consulta. Irá ocorrer no dia 26/11/2012. Assuntos: Conteúdos 
ministrados nos dias 23/07/2012 ao dia 19/11/2012. 
 
4) Listas de Exercícios 1 (L1) – 2% 
A lista será disponibilizada até o dia 16/08/2012. Deverá ser entregue no dia 03/09/2012 de forma 
manuscrita e individual. 
 
5) Listas de Exercícios 2 (L1) – 2% 
A lista será disponibilizada até o dia 24/09/2012. Deverá ser entregue no dia 15/10/2012 de forma 
manuscrita e individual. 
 
6) Seminário 1 (S1): Realização de evento – 22% 
Deverá ser realizado um evento, no qual os grupos deverão produzir e vender um produto. Ao final 
deverão entregar um relatório (26/11/2012) e apresentar os resultados para a turma (03/12/2012). Os 
aspectos que serão avaliados serão: realização do evento, qualidade e profundidade do relatório, 
qualidade na apresentação. As atividades que deverão ser realizadas referente ao evento são as 
seguintes: 
 
a) Mencionar todos os valores envolvidos, desde capital social, doações, custos e despesas, em 
quantidade, valores unitários e valores totais. 
b) Verificar a forma de tributação da empresa. 
c) Mencionar os fatos que ocorrerão no evento e classificar em investimento, custo, despesa ou 
perda. 
d) Realizar a separação de custos e despesas 
e) Classificar os custos em diretos e indiretos, variáveis e fixos. 
f) Apropriar os custos diretos diretamente aos produtos ou serviços; 
g) Ratear dos custos indiretos – escolher critério de rateio 
h) Verificar se a empresa terá departamentos de produção e de serviços. Ratear os custos indiretos 
por departamentalização 
i) Calcular a margem de contribuição dos produtos 
j) Identificar as limitações na capacidade de produção. Verificar qual produto será mais rentável em 
caso de fator limitante. 
k) Calcular o ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro, com lucro desejado em 
quantidade e valores. 
l) Calcular a margem de segurança 
m) Calcular o preço de venda 
n) Fazer mudanças ou no volume de produção e venda preço de venda, custo e calcular novamente 
ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de segurança. Estabelecer ao menos três 
cenários. 
o) Contabilizar todos os fatos contábeis. 
p) Realizar as análises de custos pertinentes e fazer relação com a teoria. 
q) Elaborar a DRE utilizando o custeio por absorção e custeio variável. Elaborar o Balanço 
Patrimonial 
r) Entregar as planilhas de cálculos, material analisado via e-mail. 
s) Relatar a interdisciplinaridade percebida no evento. Enviar por e-mail. 
t) Realizar a apresentação do trabalho em 30 minutos, relatando principais acontecimentos e 
análises. 
 
OBS: O evento deverá ocorrer entre os dias 15/10/2012 ao dia 10/11/2012. 
 
7) Trabalho 1 (T1): Resumos expandidos – 8% 
O tamanho do resumo expandido deve ser de no máximo duas páginas (limitado a 6.000 caracteres, 
com espaços), em fonte 12 Times New Roman, espaço simples entrelinhas, texto corrido (parágrafo 
único), sem entrada de parágrafo. 



Os resumos expandidos devem conter: Introdução (contextualização e problematização do tema e 
objetivo da pesquisa), Fundamentação teórica (principais abordagens do referencial teórico do 
trabalho); Metodologia da pesquisa (método e procedimentos da pesquisa); Síntese dos resultados 
(principais resultados da pesquisa); e Conclusões (conclusões em relação ao objetivo estabelecido).  
 
Os artigos objeto de resumo serão disponibilizados no AAGI. Também será disponibilizada uma 
lista, contendo o título dos artigos, autores, local da publicação e data de entrega dos resumos.  
 
O aluno será considerado aprovado se:  
Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); e 
Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 
Semana de exames: 10/12/2012 
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 
vírgula zero). 
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