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1. EMENTA 

 

Natureza da Contabilidade de Custos e Conceitos Básicos.  Elementos de Custos: Material 

direto, Mão de obra direta e Custos Indiretos de Fabricação. Custeio dos Produtos Conjuntos e 

de Subprodutos.  Sistema de Acumulação de Custos: por Processo, e por Ordem de Produção.  

Métodos de Custeio: Custeio por absorção, Custeio Variável e ABC – Custeio Baseado em 

Atividades.  Aspectos técnicos e práticos de sistemas de custos. Relação custo-volume-lucro: 

Margem de contribuição e análise diferencial de custos, Ponto de Equilíbrio.  Aspectos 

relevantes no campo decisorial, custo de oportunidade, fazer, comprar ou terceirizar; eliminação 

ou acréscimo de produtos. 

 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA  

 
Apresentar e discutir os conceitos fundamentais de custos nas organizações, os sistemas de 

custos, os métodos de custeio, a formação e mensuração dos custos e os modelos de decisão 

baseados nos custos. 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 TERMINOLOGIA APLICÁVEL NA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 Terminologia aplicável na Contabilidade de Custos em empresas comerciais, 
industriais e prestadoras de serviços. 

  MATERIAIS DIRETOS 

 Critérios de avaliação. Tratamento contábil.  

  MÃO DE OBRA 

 Composição da mão de obra direta e encargos sociais. 

  CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO 

 Rateio dos custos indiretos aos centros de custos e produtos. O Departamento e o centro de 
custos. Divisão e ordenamento dos centros de custos. 

 



2 

 

 CUSTEIO DE PRODUTOS CONJUNTOS E SUBPRODUTOS 

 Distinção entre coprodutos, subprodutos e sucatas. Apropriação dos custos 
conjuntos aos coprodutos. Critérios de apropriação. 

  SISTEMAS DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS – Aspectos introdutórios 

 
 Sistema de Ordem de Produção: Conceitos. Características básicas. Distinção entre 

Ordem de Produção e por Processo. Vantagens e desvantagens do sistema. 

  Sistema de produção por processo: Conceitos. Características básicas. Vantagens 
e desvantagens do sistema. Equivalentes de Produção. Variáveis nas quantidades de 
produção. Custeio das perdas. 

  MÉTODOS DE CUSTEAMENTO 

 Métodos de custeamento: Custeio por Absorção, Custeio Variável, e ABC. Comparação 
entre os métodos de custeamento. Vantagens e restrições na aplicação de cada método. 

  RELAÇÕES CUSTO - VOLUME – LUCRO 

 Custos e despesas fixas. Custos e despesas variáveis. Margem de contribuição e a tomada de 
decisão. Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Limitações ao uso do ponto 
de equilíbrio. A margem de contribuição e a análise diferencial. A margem de contribuição, 
os custos fixos identificados e o retorno sobre o investimento. 

  CONTRIBUIÇÃO MARGINAL, AS LIMITAÇÕES NA CAPACIDADE DE 

PRODUÇÃO E O CUSTO DE OPORTUNIDADE, CUSTOS IMPUTADOS E 

CUSTOS PERDIDOS 

Decisões sobre produzir ou não produzir; eliminar determinado produto da linha de 
produção; terceirizar produção. As limitações da capacidade de produção. As limitações 
impostas por fornecedores. Outros fatores limitadores. Conceito do custo de oportunidade. 
Atribuição do custo de oportunidade aos produtos e processos. Custo de oportunidade e a 
tomada de decisão. 
 

4. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM): 

 

a) Ambiente Virtual: Será adotada a Plataforma Moodle UFSC - Apoio aos Cursos 

Presenciais (http://moodle.ufsc.br/) como ambiente virtual de ensino e aprendizagem. O 

sistema de interação das aulas síncronas ocorrerá via Google Meet por meio de link 

disponibilizado no moodle ou por outra ferramenta, previamente comunicada aos 

estudantes, via moodle.  

 

b) Atividades Síncronas e Assíncronas: A disciplina contará com atividade síncronas e 

assíncronas agendadas de forma prévia conforme orientações disponíveis na Plataforma 

Moodle UFSC. Fique atento ao calendário da disciplina e suas atualizações. Todas as aulas 

e atividades síncronas ocorrerão dentro do intervalo das 20h20 às 22h das terças-feiras e 

quintas-feiras, conforme horário da disciplina registrado no CAGR. As atividades 

síncronas incluem as aulas expositivas, resolução de exercícios, jogos de interação, 

discussões e esclarecimentos de dúvidas. As atividades assíncronas serão compostas de 

fórum, indicações de leituras e atividades diversas por meio de recursos Moodle 

(questionário, tarefa, etc.).  

 

c) Aferição de Presença:  
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 Parte Síncrona: Aferida conforme listas de frequência e/ou de registros de acesso às 

webconferências agendadas e que tenham sido comunicadas antecipadamente como de 

presença obrigatória, em horário de aula.  

 Parte Assíncrona: Aferida conforme as postagens ou envios na Plataforma Moodle das 

atividades requisitada pelo professor por meio de Recursos Moodle (tarefas, fóruns, 

questionários) identificando o aluno objetivamente por sua execução de alguma ação 

específica estabelecida. 

 Aulas síncronas e assíncronas: As aulas que forem desenvolvidas parcialmente em 

momentos síncronos e momentos assíncronos, a presença será aferida mediante acesso no 

período síncrono ou envios/postagens no momento assíncrono, sendo suficiente a 

presença em apenas um desses momentos.  

 

OBS: Caso o aluno não possa estar presente em um dos momentos síncronos por motivo 

justificável e, o mesmo deseje repor sua falta, será fornecida atividade extra (leitura de texto, 

vídeo-aula gravada, etc.) como forma de compensação desta ausência.  

 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:  

 

 AVALIAÇÃO 

 

● 65% da nota final com a realização de 3 provas, valendo: P1 (20%), P2 (20%) e P3 

(25%). 

● 35% da nota final se refere às atividades que serão exigidas durante o semestre com 

postagem obrigatória no moodle. 

As provas contam com prazo flexível ficando disponíveis para serem respondidas por no 

mínimo 4h. Para os alunos/as que tenham perdido o prazo de alguma das provas, será concedida 

prova substitutiva de carácter de 2ª chamada. O direito à atividade substitutiva deverá ser 

requisitado pelo aluno/a diretamente ao professor por meio de mensagem via moodle ou fórum 

específico. A prova substitutiva ocorrerá no final do semestre, na semana anterior a prova de 

recuperação. 

OBS: Poderão, dependendo do andamento das aulas, serem realizadas atividades extras que 

serão computadas na nota total das atividades. 

 

 RECUPERAÇÃO 

 
A Prova de Recuperação será realizada em data a ser marcada pelo Professor da disciplina, 
sendo composta de toda a matéria transmitida durante o semestre pelo professor, de acordo 
com o Plano de Ensino. Conforme norma da UFSC, somente estão aptos a prestar a prova de 
recuperação, os acadêmicos com Presença suficiente (FS) e que tenham após as avaliações, 
uma média final superior a 3 (três). A MÉDIA FINAL será calculada de forma aritmética 
composta da nota final antes da recuperação, adicionada da Nota da prova de recuperação, 
dividido por 2(dois), cujo resultado deverá ser uma Nota 6 (seis) para a aprovação do aluno/a. 

 

6. ATENDIMENTO:  
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O Professor ficará disponível nos horários regulares das aulas para atendimentos de dúvidas e 

explicações sobre o funcionamento da Disciplina, seu conteúdo programático, exercícios e 

avaliações. O atendimento será ofertado por: chats e fóruns específicos no Moodle; encontros 

remotos em webconferências previamente agendadas; ou outros meios comunicados.  

O canal de comunicação oficial da disciplina é o moodle. Você pode enviar mensagens para os 

professores por meio desta plataforma. Procure esclarecer suas dúvidas com o máximo de 

antecedência (não deixe para a última hora).  

 

7.  BIBLIOGRAFIA:  
 

 Obras Digitais: 

KREMER, A. W.; BORGERT, A; RICHARTZ, F. Desenvolvimento de um modelo de 

custeio híbrido para empresas prestadoras de serviço por encomenda. Revista Catarinense da 

Ciência Contábil, v. 11, p. 57-71, 2012. 

RICHARTZ, F.; BORGERT, A. O comportamento dos custos das empresas brasileiras 

listadas na BM&FBOVESPA entre 1994 e 2011 com ênfase nos sticky costs. Contaduria y 

Administracion, v. 59, p. 39-70, 2014. 

SOUZA, F. R.; BORGERT, A. Unidades de equivalência na prestação de serviços e o caso 

das telecomunicações. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 13, p. 92-113, 2016. 

PINHEIRO, N. S.; BORGERT, A; REIS, L. S. Custeamento por níveis de confiança: a 

determinação de um intervalo para os custos de produção. CONTABILOMETRIA - Brazilian 

Journal of Quantitative Methods Applied to Accounting, v. 2, p. 12-25, 2015. 

Obras Não Digitais (Opcionais):  

LEONE, George S. G. Custos: um enfoque administrativo. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980. 

MARTINS, E. Contabilidade de Custos, São Paulo – Atlas, 2009. 

 

8. CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES 

 

 

Descrição  Data 

/horário 
Tipo de 

Interação 
Descrição de  

Conteúdo 

Atividades A definir* Assíncrona Conteúdo tratado na semana da postagem 

Prova 1 01/10 Assíncrona Terminologia de custos + custeio por absorção 

(sem e com departamentalização) 

Prova 2 03/11 Assíncrona Custeio ABC + custos conjuntos 

Prova 3 10/12 Assíncrona Custeio variável + Análise CVL + Fabricar   x 

Comprar + Precificação 

Prova 

Substitutiva 

15/12 Assíncrona Conteúdo referente a prova perdida (fora de 

prazo) pelo aluno  

Recuperação 17/12 Assíncrona Conteúdo cumulativo da disciplina 

*Serão realizadas 07 atividades avaliativas durante o semestre, com o objetivo de fixação do 

conteúdo trabalhado na semana. As datas de postagem serão informadas, sempre, com prazo 

mínimo de 48 horas para postagem. 
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As datas que constam no cronograma apresentado poderão ser revistas por: motivos de força 

maior; alterações normativas; e a critério do Professor. Deverão ser respeitados os prazos e 

condições do CSE, incluindo suas eventuais alterações. O Cronograma da Disciplina será 

mantido atualizado pelo Professor no Fórum de Notícias do Moodle da Disciplina – tenha 

atenção às comunicações. 


