
7 Apresentação do programa da disciplina; sistema de avaliação e elab. do projeto
11 Introdução à contabilidade de custos
14 Introdução à contabilidade de custos
18 Introdução à contabilidade de custos
21 Levantamento do aplicativo para levantamento de custos - aula extra classe
28 Conceitos básicos da contabilidade de custos / Trabalho de Levanta/o de Gastos - 1 a 31/03 

3 Custos diretos e indiretos
6 Custos diretos e indiretos

10 Custos diretos e indiretos
13 Custos diretos e indiretos
17 Critério de rateio dos custos indiretos
20 Critério de rateio dos custos indiretos
24 Critério de rateio dos custos indiretos
27 PROVA 1 / N1 (nota máxima 4,0)
31 AUTO AVALIAÇÃO (Prova 1 (nota máxima 4,0))

3 Trabalho de Gastos Pessoais - Apresentação Oral e Trabalho Escrito  (nota máxima 4,0)
7 Trabalho de Gastos Pessoais - Apresentação Oral e Trabalho Escrito  (nota máxima 4,0)

14 Jornada Acadêmica (TCC's) - Qualificação
17 AUTO AVALIAÇÃO (Jornada da Cidadania (nota máxima 2,0))
21 JORNADA DA CIDADANIA (nota máxima 2,0)
28 Métodos de avaliação de estoques

5 Custos para tomada de decisão
8 Custos para tomada de decisão

12 Relação custo / volume / lucro
15 Fixação do preço de venda e tomada de decisão
19 PROVA 1/ N2 - avaliação (nota máxima 3,5)
22 AUTO AVALIAÇÃO - PROVA 1/N2
26 Indicadores e custo meta 
29 Entrega AED (8 frequências - nota máxima 2,0)
29 AED (8 frequências - nota máxima 2,0)

2 Jornada Acadêmica (TCC's) - Defesas
5 Revisão do conteúdo para a prova
9 PROVA 2/ N2 - avaliação (nota máxima 3,5)

16 AUTO AVALIAÇÃO - PROVA 2/N2
19 Devolução e fechamento das avaliações
23 Lançamento de notas 
26 Encerramento da disciplina

Legenda:
AED
JORNADAS E CONGRESSOS
AVALIAÇÕES

PLANO DE AULAS – Terças e Sextas

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Engenharia de Produção
ENG 3040 – Custos Industriais

1º semestre de 2020 – Profa. Juliana Schmidt Galera, Ma.

Introdução à Contabilidade de Custos. Custos para avaliação de estoques: classificação e 
nomenclatura de custos, esquema básico da contabilidade de custos, departamentalização e 
centros de custos, critério de rateio dos custos indiretos, custos da produção contínua e por 

ordem, produção conjunta (co-produtos, sub-produtos e sucatas), custeio dos estoques. 
Custos para decisão: margem de contribuição, limitações da capacidade produtiva, relação 
custo/volume/lucro, ponto de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem operacional. 
Custos para controle: custo-padrão, variações de quantidade, preço e mista. Noções gerais 

de enfoques modernos de apropriação de custos.
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