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1 – 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. 
 
2 - OBJETIVOS: 

 
Desenvolver os conceitos básicos de gestão de custos. Estimular a 

capacidade de leitura e análise crítica dos modelos de custos mais utilizados na 
atualidade.  
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. A contabilidade de Custos: 
Princípios básicos, conceitos, a Contabilidade de custos e a Contabilidade 
Financeira. 

 
2. Terminologia Contábil, Implantação de sistema de  custos: 

Gastos, dispêndios, investimentos, custo, desembolso, perda. Como implantar 
um sistema de custos. 

 
3. Esquema básico da Contabilidade de Custos:  

Separação de custos e despesas, Apropriação dos custos diretos, apropriação 
dos custos indiretos. Contabilizarão dos custos. 
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4. Sistema de Custos departamentalizados: 

Conceito básico e como se classificam, centros de custos, departamentos de 
serviços, 

 
5. Critério de rateio dos Custos Indiretos: 

Analise dos critérios de rateio, rateio dos custos dos departamentos, Influencia 
dos custos fixos e dos custos variáveis, aplicação pratica. 

 
6. Custeio Baseado em Atividade (ABC): 

Conceitos básicos, importância do Custeio Baseado em Atividade 
Identificação das atividades relevante, atribuição de Custos às atividades. 
Identificação dos direcionadores de custos, conceito e aplicação pratica. 

 
7. Custo Fixo, Lucro e Margem de Contribuição: 

Problemas na alocação dos custos Indiretos Fixos, Conceito de Margem de 
Contribuição, Diversas aplicações praticas com Margem de Contribuição.  

 
8. Contribuição Marginal e Limitação na Capacidade de Produção: 

Margem de contribuição antes da existência de limitações, limitações na 
capacidade produtiva. Vários exemplos de aplicação prática.  

 
9. Custeio Variável: 

Custeio Variável ou Custeio Direto, Distinção entre Custeio Variável e Custeio 
por absorção, exemplos práticos. 

 
10. Relação custo/volume/lucro – Ponto de Equilíbri o 

 
11. Custo Padrão 

 
 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Serão utilizadas aulas expositivas com a realização de exercícios propostos 
em aula. Adicionalmente os alunos serão estimulados a trazer reportagens e dilemas 
profissionais para leitura e debate. 

 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Provas mensais e resolução de exercícios em sala de  aula . 
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