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 Ementa 

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. 

 

Objetivos 

Gerais 

Conhecer sistemas de apropriação de custos, visando avaliação de estoques, tomada de 

decisões e controle operacional e econômico/financeiro. 

Específicos 

1. Apresentar os conceitos básicos da contabilidade de custos 

2. Apresentar os métodos de avaliação de estoque 

3. Fornecer critérios de rateio dos custos indiretos 

4. Mostrar as formas de custeio em função do sistema produtivo 

5. Enfatizar a importância dos custos para a tomada de decisão 

 

Conteúdo Programático 

1. Introdução à contabilidade de custos 

2. Conceitos básicos da contabilidade de custos 

3. Métodos de avaliação de estoques 

4. Esquema básico da contabilidade de custos 

5. Critério de rateio dos custos indiretos 

6. Custeio de ordens e de encomendas 



7. Custeio por processo 

8. Custos conjuntos 

9. Custos para tomada de decisão 

10. Relação custo / volume / lucro 

11. Fixação do preço de venda e decisão sobre compra ou produção 

 

Atividade Externa da Disciplina (AED) 

Ao longo do semestre serão oferecidas 4 AED(s). 

As AED(s) valerão frequência no dia indicado no cronograma.  

AED 1 - participação na aula inaugural. 

AED 2 - levantamento de gastos das famílias brasileiras. 

AED 3 - Levantamento e discussão de custos empresariais: estudo de caso 

AED 4 - participação de uma banca de defesa durante a jornada acadêmica e elaboração de 

resenha. 

 

Material de Apoio 

Sites, periódicos, livros complementares, filmes, vídeos e outros. 

Parte do material de apoio encontra-se no site da disciplina/ professora: 

JULIANA SCHMIDT GALERA 

 

Metodologia 

A metodologia de estudos no espaço-tempo da disciplina, essencialmente dinâmica e 

flexível, objetiva desenvolver um clima e uma cultura de participação ativa, disciplinada e 

compromissada que motive a reflexão sobre o objeto de estudo, por meio de técnicas diversas 

que favoreçam a contribuição criativa de cada um no processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias ao exercício profissional.  

Preleções dialogadas, seminários, discussões de casos, estudos dirigidos, leitura de 

capítulos de livros e/ou artigos técnicos, aplicações de jogos empresariais, laboratórios de 

sensibilização e criatividade, elaboração de artigos, utilização de TIC’s (Tecnologias da 

Informação e Comunicação), PBL - Project Based Learning, visitas técnicas às empresas e 

trabalhos de pesquisa bibliográfica e de campo são práticas exploradas.  

 

 Avaliação 

Média >=6,0, ao longo do semestre serão feitas 4 avaliações em datas previstas no cronograma. 

 

N1 -  

Prova 1: 50%; 

Seminário 1: Parte escrita 40% e apresentação 10%. 

N2 -  

Prova 2: 50%; 

Seminário 2: Parte escrita 30% e apresentação 10%; 

AI: 10%. 



 

A apresentação é obrigatória para ambos seminários. 

 

OBS.: Não serão aplicadas provas substitutivas e /ou recuperação. Provas de segunda chamada 

somente nos casos previstos no Regimento Geral da PUC Goiás. 

 

Básica: 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luis Martins; COSTA, Rogério Guedes. Gestão 

estratégica de custos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

SILVA JUNIOR, José Barbosa da. Custos: ferramentas de gestão. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

Complementar: 

 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 

aplicações na calculadora HP12c e Excel. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

HERRMANN JR., Frederico. Custos Industriais: organização administrativa e contábil das 

empresas industriais. 8. ed. São Paulo: Atlas, [1969], 2 volumes, 592 p. 

 

JOHNSON, H. Thomas; KAPLAN, Robert S. Contabilidade Gerencial: a restauração da 

relevância da contabilidade nas empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1993.  

 

MARTINS, Elizeu; ROCHA, Welington. Contabilidade de custos - Livro de Exercícios. 10.ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MASAYUKI, Nakagawa. Gestão estratégica de custos: conceitos, sistemas e implementação. 

São Paulo: Atlas, 2000. 

 

Bom semestre! 

 

Prof. Juliana 

juliana@institutopensare.com.br 
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