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EMENTA: 

A contribuição de custo para a administração. Custos: conceito, classificação, elementos 
do processo de custeio, o custeio por processo e o custeio por tarefa. O controle 
orçamentário utilizando custos padrão. Análise de custos e lucros na tomada de decisão. 
O custeio direto x custeio por absorção. O processo de custeio como fator de integração 
organizacional.  

 
 
OBJETIVO GERAL: 

� Propiciar ao aluno o conhecimento e aplicação dos fundamentos da Contabilidade de 
Custos,  evidenciando sua contribuição no processo decisório, focando o papel da 
Contabilidade como instrumento de suporte a gestão, assim como, suas aplicação no 
contexto decisorial. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Os objetivos específicos da disciplina visam capacitar o aluno a: 

� Entender a empresa como um sistema aberto, interagindo com o meio ambiente. 

� Entender a contabilidade de custos como um sistema de informação. 

� Entender e aplicar a contabilidade de custos como ferramenta para avaliação de 
estoques. 

� Entender e aplicar a contabilidade de custos como ferramenta de auxílio à 
tomada de decisões. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução a contabilidade de custos 
� O papel dos contadores nas organizações; 

� A contabilidade de custos, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial; 

� Os principais objetivos dos  sistemas contábeis; 

� A contabilidade de custos em empresas não industriais 

2. Terminologia da contabilidade de custos  

� Gastos; Investimentos; Custos; Despesas; Desembolso; Ganhos; Perdas; 
Receitas, e outros 

 

 



3. Classificações e nomenclaturas de custos 

� Nomenclaturas; Custo de produção do período; Custo de produção acabada; 
Custo dos produtos vendidos; Classificação dos custos: Fixos ou variáveis; 
Diretos ou indiretos. 

4. Demonstração variável 
� Estrutura das demonstrações de resultados: absorção e variável 

� Análise do Custo x volume x lucro 

� Indicadores: Ponto de equilíbrio; Grau de Alavancagem Operacional; Capacidade 
máxima, Capacidade ociosa e Margem de segurança. 

� Gráfico da relação custo x volume x lucro 

5. Esquema básico e departamentalização 
� Esquema básico  

� Separação entre custos e despesas 

� Apropriação dos custos diretos 

� Apropriação dos custos indiretos 

� Departamentalização  

6. Custos para tomada de decisões 

� Custos incrementais; 

� Custos perdidos (sunk cost); 

� Custos de oportunidade; 

� Aplicações:  

� decisão de processamento adicionais; 

� decisão de fazer ou comprar; 

� abandono da linha de produtos. 

 
METODOLOGIA 

� Aulas expositivas dialogadas; 

� Exercícios e casos práticos dirigidos para soluções individuais e em grupo; 

� Aprofundamento de leitura (incentivos a pesquisa e busca de novas fontes); 

 
RECURSOS INSTRUCIONAIS 

� Quadro e pincel; 

� Projetor multimídia / Retroprojetor 

� Artigos e Demonstrações publicadas 

� Simulações 
 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

�  Duas provas escritas, uma em cada bimestre, sendo adotados os seguintes pesos para 
computo da média final da disciplina: Primeira prova (P1): Peso 1 e Segunda prova(P2): 
Peso 2 

�  Data das provas: Primeira prova: ______; Segunda prova: _____; Prova final: ______ 

�  Atividades avaliativas, em sala (não agendadas) e extra-sala (entregues 
impreterivelmente na data solicitada); 
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