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1. EMENTA: 
 
 
O uso da administração de custos como instrumento de gerencia e controle, a 
utilização de informações de custos para fins fiscais, as diferenças entre os métodos 
de custeio, custeio por absorção, custeio direto ou variável, RKW e custeio baseado 
em atividades (ABC)  
 
2. OBJETIVOS  
 
Ao final da disciplina espera-se que o aluno: 
 

• Tenha uma visão mais critica sobre a postura empresarial e adoção de 
técnicas de tomada de decisão; 

• Esteja sensibilizado para a prática de técnicas de gestão através de recursos 
modernos de cálculos de custos; 

• Torne-se mais atualizado em termos de bibliografia disponível; 
• Seja capaz de empreender estudos individuais através de Estudos de Caso; 
• Tenha uma visão mais critica do campo de atuação das empresas e do uso 

de recursos financeiros; 
 
 
3. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 

• A contabilidade de custos, a contabilidade financeira e a contabilidade 
gerencial  

• A terminologia contábil e implantação de sistemas de custos 
• Princípios para avaliação de estoques 
• Princípios contábeis aplicados a custos 
• Esquema básico da contabilidade de custos 
• Esquema básico da contabilidade de custos com departamentalização 
• Critério de rateio dos custos indiretos 
• Custeio baseado em atividades (ABC) 
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• Custos para decisão 
• Custo fixo, lucro e margem de contribuição 
• Contribuição marginal e limitações na capacidade de produção 
• Custeio Variável (custeio direto) 
• Margem de contribuição, custos fixos identificados e retorno sobre 

investimento 
• Fixação do preço de venda e decisão sobre comprar ou produzir 
• Custos imputados e custos perdidos 
• Relação custo/volume/lucro – considerações iniciais 
• Custo padrão 

 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
As aulas serão expositivas, com leitura de textos complementares, resolução de 
exercícios do próprio livro texto, bem como levantamento de dados junto a 
empresas que atuem na área financeira. 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

• 2 Provas Bimestrais; 
• Resolução de Exercícios em Sala de Aula; 
• Participação em Sala de Aula; 
• Estudo de Casos. 
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