MISSÃO:
Formar cidadãos empreendedores para
o exercício
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o
desenvolvimento pessoal, social e ambiental.

PLANO DE ENSINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DISCIPLINA: CONTABILIDADE GERENCIAL
1 - EMENTA:
Contabilidade Gerencial: características da Contabilidade Gerencial e Financeira. Lucro
empresarial e variações de preços. Fundamentos de Contabilidade de Custos. Relações
custo, volume e lucro. Análise de custo para decisão de preço. Informações contábeis para
decisões especiais. Papel do contador nas organizações. Influências das técnicas
quantitativas sobre a Contabilidade Administrativa.
CARGA HORÁRIA
TOTAL (72hs)

TEÓRICA (72hs) PRÁTICA ( )

PERÍODO LETIVO:
4º Ano / 1º Semestre

2 - COMPETÊNCIAS:
•

Compreender como e, com que finalidade, a contabilidade gerencial é
usada nas empresas;

•

Entender como se comportam os custos nas empresas;

•

Entender o relacionamento entre a tomada de decisão da gestão e o
comportamento dos custos;

•

Utilizar ferramentas quantitativas em análises de contabilidade gerencial.

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
a) A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
•

Da contabilidade financeira à de custos

•

Da contabilidade de custos à contabilidade gerencial

b) FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE DE CUSTOS
•

Significado da palavra custo

•

Custo de produto e custo de período

•

Ciclo da contabilidade de custos

•

O problema da avaliação do estoque de produtos em processo

•

Critérios de rateio na departamentalização
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c) RELAÇÕES CUSTO, VOLUME E LUCRO
•

Custos (e despesas) fixos

•

Custos (e despesas) variáveis

•

Ponto de equilíbrio

•

Margem de segurança e alavancagem operacional

•

Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro

•

Variações no Ponto de equilíbrio

d) ANÁLISE DE CUSTO PARA DECISÃO DE PREÇO
•

Aspectos relevantes na formação de preços

•

Conceitos e características básicas dos métodos de custeio

e) LUCRO EMPRESARIAL E VARIAÇÕES DE PREÇOS
•

O problema da variação de preços numa operação simples

•

O problema da variação de preços nas demonstrações contábeis

f) INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PARA DECISÕES ESPECIAIS
•

Decisões do tipo: fabricar X comprar

•

Decisões do tipo: qual produto cortar

•

Decisões sobre substituição de equipamentos

•

Avaliação de desempenho

g) UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS QUANTITATIVAS SOBRE A CONTABILIDADE GERENCIAL
•

Regressão linear

4 - METODOLOGIA:
O procedimento a ser utilizado prevê a participação efetiva dos alunos,
valorizando as experiências individuais e estimulando captura, retenção e a
troca de informações através das aulas expositivas, com o uso de recursos
audiovisuais como vídeos, data-show, dentre outros, além de trabalhos
individuais e/ou em grupos.
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5 - AVALIAÇÃO:
O Método avaliativo utilizado será contínuo objetivando garantir uma
aprendizagem durante todo o percurso da disciplina, onde será feito uso de
prova com questões diretas e discursivas além de seminários sobre temas
escolhidos previamente pelo professor.
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