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1. Objetivo 

Propiciar ao aluno condições de diferenciar custos de despesas; Classificar os custos 
empresariais e diferenciar princípios e métodos; Efetuar rateios dos custos totais até as 
unidades produzidas para diversas finalidades, dentre elas custear seus produtos e tomar 
decisões; Organizar, comparar e aplicar os conhecimentos adquiridos nas áreas de 
Administração.  
 
2. Ementa 

Conceituação e terminologias aplicadas a ADM/Contabilidade de Custos; Custeio de 
produção de bens e serviços; Análise de custos na Administração. 
 
 
3. Conteúdo Programático 
 
3.1 Custos de produção de bens e serviços: conceitos e terminologia. 

3.2 Classificação dos gastos. 

3.3 Custos de aquisição das matérias-primas, mercadorias e critérios para apuração do 

custo de aquisição unitária. 

3.4 Métodos utilizados para custeio da produção de bens e serviços. 

3.5 Análise dos custos 

3.6 Análise da margem de contribuição. 

3.7 Análise do ponto de equilíbrio e do grau de alavancagem operacional. 

3.8 Utilização dos custos para determinação do preço de venda. 

 
 
4. Metodologia 
Exposições Dialogadas, Painéis, Debates. Atividades individuais e em grupo. 
 
 
5. Recursos Didáticos 
Quadro branco, data show, outros. 
 
 
 
 



6. Critério de Avaliação 
Realização de 3 provas (P1,P2 e P3) presenciais e escritas, individuais e sem consulta, 
valendo de 0 a 10 pontos cada. 
 
- E se necessário, Prova Final presencial e escrita, individual e sem consulta, 
contemplando todo o conteúdo, valendo de 0 a 10 pontos. 
 
A média parcial será obtida por meio de: (P1 + P2 + P3) /3. Para aprovação sem prova 
final o aluno deverá ter média parcial de no mínimo 7,0 (sete). 
 
A média final será obtida por meio de: (média parcial + prova final) / 2. Para 
aprovação final o aluno deverá atingir como média final a nota mínima 5,0 (cinco). 
 
 
7. Informações Gerais 
O aluno deverá observar as normas da Universidade referentes à falta e frequência às 
aulas. Àqueles que não comparecerem nos dias previstos para as provas, salvo nos casos 
previstos em lei, terão nota ZERO. 
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