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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:  
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 Produto Vendido. Custo do Serviço Prestado. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Proporcionar aos alunos conhecimentos e entendimentos teóricos e práticos do processo de 
formação, mensuração, contabilização e evidenciação dos custos dos produtos e serviços de 
diferentes organizações.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  
a) Identificar o conceito, origem histórica, funções e finalidade da contabilidade de custos. 
b) Conhecer a terminologia contábil básica da contabilidade de custos conforme literatura e a ciência 
contábil. 
c) Compreender como alguns dos princípios contábeis são aplicados à contabilidade de custos. 
d) Compreender algumas classificações e nomenclaturas da contabilidade de custos. 
e) Estudar os principais conceitos pertinentes à contabilidade de custos. 
f) Calcular, apurar e contabilizar o custo de produção do período, custo de produção acabada, custo 
dos produtos vendidos, o saldo dos estoques em elaboração e de produtos acabados. 
g) Entender o esquema básico da contabilidade de custos. 
h) Entender a sistemática de departamentalização e seus aspectos contábeis. 
i) Verificar critérios de rateio dos custos indiretos e sua forma de contabilização. 
j) Estudar, calcular, mensurar e contabilizar o custo dos materiais diretos, da mão de obra e de custos 
indiretos de produção. 
k) Verificar os aspectos fiscais relativos à avaliação de estoques.  
l) Estudar diferentes métodos de custeio e seus reflexos nas demonstrações contábeis. 
m) Calcular o custo de um produto ou serviço por meio do sistema de custeio por absorção, custeio 
variável, custeio por atividades, custeio RKW. 



n) Diferenciar a produção por ordem ou encomenda da produção contínua, e seus respectivos efeitos 
contábeis. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Qtde Data Horário. Conteúdo 

01 29/07/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Apresentação do plano de ensino. 
 
Unidade 1: Introdução à contabilidade de custos e sua 
contabilização: A contabilidade de custos, contabilidade 
financeira e a contabilidade gerencial. 
 
Unidade 1: Introdução à contabilidade de custos e sua 
contabilização: Terminologia contábil básica – gasto, 
desembolso, investimento, custo, despesa, perda. 
 
Exercícios. 

02 05/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Correção de exercícios. Exercícios. 
 
Unidade 1: Introdução à contabilidade de custos e sua 
contabilização: Princípios contábeis aplicados aos 
custos. 
 
Exercícios. 

03 12/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Algumas classificações e nomenclaturas de custos: 
custos diretos e indiretos, custos fixos e variáveis. 
 
Conceitos gerais: mão de obra, custos indiretos, 
materiais secundários, etc. 
 
Apuração do custo de produção do período, custo de 
produção acabada, custo dos produtos vendidos.  
 
Apuração dos estoques em elaboração e dos produtos 
acabados. 
 
Plano de contas de empresas industriais. 
 
Contabilização de custos. 
 
Exercícios. 

04 19/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Elaboração e correção dos exercícios. 

05 26/08/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Entrega da Lista I de exercícios. 
 
Esquema básico da contabilidade de custos (I): a 
separação entre custos e despesas, apropriação dos 
custos diretos, apropriação dos custos indiretos. 
 
Exercícios. 

06 02/09/2013 
18h50min às 

20h30min 
Elaboração e correção dos exercícios. 
 



 
20h40min às 

22h20min 

Esclarecimentos de dúvidas. 

07 09/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Prova I  
 
Entrega da Lista II de exercícios. 
 
 
EnANPAD 2013. 
 
 
 

08 16/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Esquema básico da contabilidade de custos (II) – 
departamentalização. 
 
Elaboração de exercícios. 
 

09 23/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Correção de exercícios.  
 
Critério de rateio dos custos indiretos 
 

10 30/09/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Esclarecimentos de dúvidas. 
 
Unidade 2: Cálculo e contabilização dos custos: 
Materiais Diretos: tipos de material direto, custo do 
material direto adquirido, critérios de avaliação de 
estoques, aspectos relativos a avaliação dos estoques, 
perdas de materiais, subprodutos e sucatas. 
 
Exercícios. 
 

11 07/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Mão de obra direta: diferença entre mão de obra direta e 
indireta, encargos com a mão de obra, lançamentos da 
folha de pagamento, apropriação do custo com mão de 
obra aos produtos. 
 
Aplicação de custos indiretos de produção: definição, 
rateio, departamentalização, centros de custos, 
determinação da taxa do CIF, contabilização dos CIFs 
aplicados. 
 
Exercícios. 
 

12 14/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Entrega da Lista III de exercícios. 
 
Correção dos exercícios. 
 
Esclarecimentos de dúvidas. 

13 21/10/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Prova II  
 
 

 28/10/2013 18h50min às Feriado – Comemoração do dia do funcionário público. 



20h30min 
 

20h40min às 
22h20min 

14 04/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Métodos de custeio: absorção e variável. Elaboração de 
exercícios. 

15 11/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Correção de exercícios. 
 
Métodos de custeio: custeio por atividades, RKW. 
 
Exercícios. 

16 18/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Entrega da Lista IV de exercícios. 
 
Unidade 4: Sistema de acumulação de custos.  
Definição. Tipos de sistemas de acumulação de custos: 
produção por ordem ou encomenda; produção contínua 
ou em série; contabilização dos custos registrados na 
produção contínua. Problemas especiais da produção 
por ordem: custeio de ordens e de encomendas. 
Problemas especiais da produção contínua: custeio por 
processo. Produção conjunta: co-produtos, critério de 
apropriação dos custos conjuntos, subprodutos e 
sucatas. 

17 25/11/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Elaboração e correção de exercícios. 
 
Esclarecimentos de dúvidas. 
 

18 02/12/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min  

Entrega da Lista V de exercícios. 
 
Prova III 

 09/12/2013 

18h50min às 
20h30min 

 
20h40min às 

22h20min 

Exame final da disciplina 
 

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. 
- Comentários de leituras recomendadas. 
- Realização de listas exercícios. 
- Provas individuais e sem consulta, com conteúdo cumulativo. 
 

AVALIAÇÃO:   
- Prova 1 (P1) – 25% 
- Prova 2 (P2) – 20% 
- Prova 3 (P3) – 25% 
- Lista de exercícios (L1) - 5% 
- Lista de exercícios (L2) - 5% 



- Lista de exercícios (L3) - 5% 
- Lista de exercícios (L4) - 5% 
- Lista de exercícios (L5) - 10% 
 
Observações: 
1) As provas serão individuais e sem nenhuma espécie de consulta. Os conteúdos serão 
cumulativos.  
 

2) Poderão ser elaborados e entregues exercícios no decorrer do semestre, que equivalem a uma 
parte das avaliações. 
 

3) As listas de exercícios poderão ser elaboradas em dupla. Deverão ser entregues de forma 
manuscrita.  
 

4)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. 
Data do exame: 09/12/2013. 
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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