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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Levantar estoque. 
 Relacionar custos operacionais 
 Demonstrar custos incorridos e ou orçados.
 Identificar custo gerencial e administrativo.
 Contabilizar custo orçado ou incorrido.
 Criar relatório de custo.
 Formar o preço de custo de venda.
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Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

Relacionar custos operacionais e não operacionais. 
Demonstrar custos incorridos e ou orçados. 
Identificar custo gerencial e administrativo. 
Contabilizar custo orçado ou incorrido. 
Criar relatório de custo. 
Formar o preço de custo de venda. 
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ional / Gestão Pedagógica - 2017 

10/09/2015. 

Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

2017 
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Centro Paula Souza –

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: CONTABILIDADE DE CUSTOS

Nº Competências Nº
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

Contextualizar a Contabilidade de Custos 
dentro de um Processo Histórico. 
 
 
Analisar a Contabilidade de Custos como 
um instrumento de tomada de decisão. 
 
 
Interpretar a Contabilidade de Custos e 
seus princípios. 
 
 
 
Interpretar as terminologias utilizadas na 
Contabilidade de Custos para aplicar nos 
vários componentes de custos. 
 
Caracterizar os fatos contábeis ocorridos 
na empresa de acordo com os elementos 
de custos. 
 
 
 
 
 
Interpretar dados referentes ao custo 
industrial. 
 
 
 

1.1
 
 
 

2.1
 
 
 

3.1
 
 
 
 

4.1
 
 
 

5.1
 
 
 
 
 
 
 

6.1
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Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
CONTABILIDADE DE CUSTOS                                                                       Módulo:

Nº Habilidades Nº 
.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

Aplicar os conhecimentos históricos para 
contemporizar os problemas contábeis do 
presente. 
 
Aplicar a Contabilidade de Custos como 
diferencial de produção, gerenciamento e 
organização. 
 
Aplicar os conceitos e os princípios da 
Contabilidade de Custos. 
 
 
 
Organizar os fatos que envolvem custos de 
acordo com a sua terminologia. 
 
 
Descrever os fatos contábeis de acordo com os 
elementos de custos. 
 
 
 
 
 
 
Classificar os fatos contábeis que envolvem os 
custos de acordo com a sua aplicabilidade e 
volume de produção. 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

Origem da Contabilidade de Custos:
 Uma abordagem 
 
 
Contabilidade de 
 Conceito e Aplicação.
 
 
Princípios Contábeis aplicados aos custos:
 Princípio da Competência dos exercícios.
 Princípio do Registro pelo valor histórico.
 Princípio do Conservadorismo.
 
Terminologia Contábil aplicada aos Custos:
 Custos, despesas, inve

desembolso, perda e gasto.
 
Elementos de Custos:
 Materiais:

o
 Mão de Obra:

o
 Gastos Gerais de fabricação:

o
 
Classificação dos Custos:

 Quanto à aplicabilidade:

________________________________________________________________________________________ 

 

Módulo: II 

Bases Tecnológicas 
Origem da Contabilidade de Custos: 

Uma abordagem histórica. 

Contabilidade de Custos: 
Conceito e Aplicação. 

Princípios Contábeis aplicados aos custos: 
Princípio da Competência dos exercícios. 
Princípio do Registro pelo valor histórico. 
Princípio do Conservadorismo. 

Terminologia Contábil aplicada aos Custos: 
Custos, despesas, investimento, 
desembolso, perda e gasto. 

Elementos de Custos: 
Materiais: 

o Conceitos e Aplicabilidade. 
Mão de Obra: 

o Conceitos e Aplicabilidade. 
Gastos Gerais de fabricação: 

o Conceitos e Aplicabilidade. 

Classificação dos Custos: 
Quanto à aplicabilidade: 

o Custo Direto, Custo Indireto, 
Custo Pleno ou Integral. 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 
 
Avaliar as várias Metodologias de 
custeamento da Produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar os processos de formação do 
preço de venda. 

 
 
 

7.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1
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.1 

.1 

 
 
 
Elaborar planilhas de Custos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcular e estruturar a formação do preço de 
venda. 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 Em relação ao volume de produção:

 
Sistemas de Custos:

 Custeio variável direto.
 Conceitos e Aplicabilidade.
 Custeio variável direto como 

instrumento gerencial. 
 Ponto de equilíbrio 
 Financeiro e Econômico.
 Custeio por absorção.
 Esquema básico de Contabilidade de 

Custos.
 Custeio Departamental.
 Custeio Padrão.
 Custeio ABC.
 Curva ABC.

 
Formação do Preço de Venda.
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Em relação ao volume de produção: 
o Custos Fixos e Variáveis. 

Sistemas de Custos: 
Custeio variável direto. 
Conceitos e Aplicabilidade. 
Custeio variável direto como 
instrumento gerencial.  
Ponto de equilíbrio contábil. 
Financeiro e Econômico. 
Custeio por absorção. 
Esquema básico de Contabilidade de 
Custos. 
Custeio Departamental. 
Custeio Padrão. 
Custeio ABC. 
Curva ABC. 

Formação do Preço de Venda. 
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Centro Paula Souza –

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: CONTABILIDADE DE CUSTOS

Habilidade Bases Tecnológicas 

1.1 
Origem da Contabilidade de Custos: 
 Uma abordagem histórica

2.1 
4.1 

Contabilidade de Custos: 
 Conceito e Aplicação. 

 

3.1 

Princípios Contábeis de Custos:
 Competência do Exercício;
 Registro de Valor Histórico;
 Conservadorismo. 

4.1 

Terminologia Contábil de Custos:
 Gastos, 
 Custos,  
 Despesas, 
 Investimentos, Desembolso.

5.1 
8.1 

Elementos de Custos: 
 Materiais e Conceitos de Aplicação,
 Mão de Obra e Conceitos de Aplicação,
 Gastos de Fabricação e Aplicação.
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Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
CONTABILIDADE DE CUSTOS                                                                       Módulo: I

Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 

Origem da Contabilidade de Custos:  
abordagem histórica. 

 Aula Expositiva 
 Exercício e apresentação grupal: “A 

necessidade histórica do homem 
necessitar do controle numérico e 
quantitativo”. 

 Aula Expositiva 
 Exercício Desafio da aplicação de 

conceitos de custo padrão no método do 
início da era industrial e aplicável aos 
pequenos negócios da atualidade. 

Princípios Contábeis de Custos: 
Competência do Exercício; 
Registro de Valor Histórico; 

 Aula Expositiva 
 Exercício desafio comparativo entre os 

três princípios contábeis. 

Terminologia Contábil de Custos: 

Investimentos, Desembolso. 

 Aula expositiva 
 Exercício relatório de seleção, 

identificação e caracterização de itens 
entre custos, despesas e investimentos. 

 Apresentação em grupos. 

Materiais e Conceitos de Aplicação, 
Mão de Obra e Conceitos de Aplicação, 
Gastos de Fabricação e Aplicação. 

 Aula Expositiva 
 Treinamento em classe na identificação e 

classificação de materiais diversos, mão 
de obra própria e terceirizada e gastos de 
fabricação. 
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Módulo: II 

Cronograma / Dia e Mês 

24/07 a 28/07 

31/08 a 04/08 

07/08 a 11/08 

14/08 a 18/08 

21/08 a 25/08 
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Centro Paula Souza –

6.1 Classificação de Custos Diretos e Indiretos

7.1 Esquema Básico da Contabilidade de Custos

6.1 
8.1 

Classificação de Custos: 
 Plenos ou Integral, 
 Custos Fixos de Produção
 Custos Variáveis da Produção.

 

7.1 
8.1 

Métodos de Custos: 
 Custeio Variável ou Direto,
 Aplicabilidade do Custeio Direto ou 

Variável, 
 Custeio Direto ou Variável como 

Instrumento Gerencial. 
 

7.1 
Ponto de Equilíbrio Contábil e Custo Financeiro 
e Econômico. 

7.1 
8.1 

Custeio por Absorção. 

7.1 
8.1 

Custeio Departamental e Custeio Padrão
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Classificação de Custos Diretos e Indiretos 

 Aula Expositiva 
 Exercício de classificação de custos 

diretos e indiretos; 
 Exercício de valorização dos custos 

indiretos. 

Esquema Básico da Contabilidade de Custos 
 Aula expositiva 
 Exemplos práticos e de aplicabilidade. 

Custos Fixos de Produção 
Custos Variáveis da Produção. 

 Aula expositiva 
 Elaboração de Planilhas de Custos Fixos 

e Variáveis a partir de uma matriz de 
custos gerais. 

 

Custeio Variável ou Direto, 
Aplicabilidade do Custeio Direto ou 

Custeio Direto ou Variável como 

 Aula Expositiva 
 Elaboração de modelo de Custeio 

Variável, Direto. 
 Exercício de relatório de resultado de 

custeio com a finalidade gerencial. 
 Procedimentos de avaliação bimestral. 

Ponto de Equilíbrio Contábil e Custo Financeiro  Aula Expositiva 
 Exemplos Demonstrativos 

 Aula Expositiva 
 Exercício para a montagem da 

metodologia em planilhas. 

Custeio Departamental e Custeio Padrão. 

 Aula Expositiva 
 Elaboração e apresentação grupal de 

itens misturados de custos em Custeio 
departamental e Padrão. 

________________________________________________________________________________________ 

 

28/08 a 01/09 

04/09 a 08/09 

11/09 a 15/09 

18/09 a 22/09 

25/09 a 29/09 

02/10 a 06/10 
09/10 a 13/10 

16/10 a 20/10 
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7.1 Custeio ABC 

7.1 Curva ABC 

7.1 Custeio XYZ 

8.1 Custos e Formação do Preço de Venda
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 Aula Expositiva 
 Modelo demonstrativo 
 Exercício de Cálculo do Custeio ABC 

 Aula Expositiva 
 Elaboração da Curva ABC a partir de 

vários itens, classificação e análise do 
resultado. 

 Aula Expositiva 
 Aplicabilidade do método XYZ 
 Diferenciação da aplicabilidade entre os 

métodos ABC e XYZ. 

Custos e Formação do Preço de Venda 

 Aulas Expositivas 
 Exercícios práticos, MODULARES e 

passo a passo, criando o Método para a 
formação de preço de um produto, com o 
custo final e o lucro final. 

 Procedimentos de avaliação bimestral 

________________________________________________________________________________________ 

 

23/10 a 27/10 

30/10 a 03/11 

06/11 a 10/11 

13/11 a 18/11 
20/11 a 24/11 
27/11 a 01/12 
04/12 a 08/12 
11/12 a 13/12 
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Centro Paula Souza –

IV - Plano de Avaliação de Competências 
Componente Curricular: CONTABILIDADE DE CUSTOS

Competência 
(por extenso) 

Instrumentos de Avaliação

 
1 - Contextualizar a Contabilidade de 
Custos dentro de um Processo Histórico.  

Avaliação escrita individual.
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de Caso.
 

2 - Analisar a Contabilidade de Custos 
como um instrumento de tomada de 
decisão. 

Avaliação escrita 
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de Caso.
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos.

3 - Interpretar a Contabilidade de Custos 
e seus princípios. 

Avaliação escrita individual.
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de Caso.
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos.
Observação direta.
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lar: CONTABILIDADE DE CUSTOS                                                                       Módulo: I

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 
realizadas. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas
produzidas em sala de aula.
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
 

Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 
realizadas. 
 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula.
Nível de disposição de 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
 

Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos. 
Observação direta. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula.
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
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Módulo: II 

Evidências de Desempenho 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 

oduzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 
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Centro Paula Souza –

4 - Interpretar as terminologias utilizadas 
na Contabilidade de Custos para aplicar 
nos vários componentes de custos. 

Avaliação escrita individual.
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de Caso.
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos.
Observação direta.

5 - Caracterizar os fatos contábeis 
ocorridos na empresa de acordo com os 
elementos de custos. 

Avaliação escrita individual.
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos.
Observação direta.

6 - Interpretar dados referentes ao custo 
industrial. 

Avaliação escrita individual.
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de Caso.
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos.
Observação 
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realizadas. 

Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos. 
Observação direta. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 
realizadas. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula.
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
 

Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos. 
Observação direta. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 
realizadas. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula.
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
 

Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos. 
Observação direta. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 
realizadas. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula.
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
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Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 

atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 
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Centro Paula Souza –

7 - Avaliar as várias Metodologias de 
custeamento da Produção. 

Avaliação escrita individual.
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de Caso.
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos.
Observação direta.

8 - Analisar os processos de formação do 
preço de venda. 

Avaliação escrita individual.
Pesquisa e apresentação 
escrita. 
Simulações.
Estudo de Caso.
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos.
Observação direta.
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Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos. 
Observação direta. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 
realizadas. 

Exatidão e qualidade na produç
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula.
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
 

Avaliação escrita individual. 
Pesquisa e apresentação 

Simulações. 
Estudo de Caso. 
Criação de Modelos de 
Apropriação de custos. 
Observação direta. 

Participação das atividades de aulas 
em grupo e sua colaboração ao 
grupo. 
Clareza e Precisão na exposição das 
ideias quando solicitados por via oral 
ou escrita. 
Facilidade ou dificuldade no 
entendimento das conceituações e 
na produção final das atividades 
realizadas. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações.
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Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 

Exatidão e qualidade na produção de 
todas as atividades determinadas e 
produzidas em sala de aula. 
Nível de disposição de colaboração 
aos colegas de classe na realização 
das atividades entregues em grupo e 
em apresentações. 
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Centro Paula Souza –

V - Plano de atividades docentes* 
 

AtividadesPrevistas 
Projetos e Ações voltados à 
redução da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por meio de ações e/ou 
projetos voltados à superação de defasagens 

  

Julho 
Recepção aos alunos e sua 
integração com visita aos 
setores produtivos da escola. 

 

Agosto  

Atendimento e acompanhamento aos 
alunos que demonstram dificuldades na 
disciplina 
exercícios passo a passo extraclasse.

Setembro 

Atividade interdisciplinar de 
analogia de finalidades e 
conteúdos com a disciplina de 
Contabilidade Comercial. 

 

Outubro  

Atendimento e acompanhamento aos 
alunos que demonstram dificuldades na 
disciplina 
exercícios passo a passo extraclasse

Novembro 

Atividade interdisciplinar na 
demonstração prática do 
método de formação do preço 
de custo e de venda de um 
produto referenciando e 
interagindo com a 
Contabilidade Comercial, 
referente a impostos que 
formam o preço do produto. 
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Atendimento a alunos por meio de ações e/ou 
projetos voltados à superação de defasagens 

de aprendizado ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção de 
avaliações 

Preparo de material 

  

 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos.

Atendimento e acompanhamento aos 
alunos que demonstram dificuldades na 
disciplina – Uso de exposições parciais, 
exercícios passo a passo extraclasse. 

 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos.

Preparo e organização 
de aplicações com 
avaliação teórica do 
aprendizado. 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos.

Atendimento e acompanhamento aos 
alunos que demonstram dificuldades na 
disciplina – Uso de exposições parciais, 
exercícios passo a passo extraclasse 

 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos.

Preparo e organização 
de aplicações com 
avaliação teórica do 
aprendizado. 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
materia
simulação e de uso 
didático aos alunos.

________________________________________________________________________________________ 

 

Preparo de material 
didático 

Participação em reuniões com 
Coordenador de Curso e/ou 

previstas em Calendário 
Escolar 

  

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos. 

Reunião de Planejamento 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos. 

Reunião Pedagógica 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos. 

Entrega de Menções 
parciais. 
Reunião do Conselho 
Intermediário de classe. 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos. 

Reunião Pedagógica 

Preparo dos tópicos 
de aulas, exercícios, 
material de 
simulação e de uso 
didático aos alunos. 
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Entrega de Menções 
Finais. 
Conselho de classe final. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. – 10 ed. - São Paulo: Atlas, 2010.( capítulos 1, 2 
e 3). 

 MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 2 ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2007. 

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos Fácil. 4 edição. São Paulo: Editora 
Atlas, 1996. 

 OLIVEIRA, Luis Martins de; Contabilidade de Custos para não Contadores. São 
Paulo:Editora Atlas, 2009. 

 DUBOIS, A., KULPA, L., SOUZA, L. E. Gestão de Custos e Formação de 
Preço:conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: Editora Atlas, 2006. 

 Sites de Contabilidade de Custos via Internet. 
 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Pesquisa de análise que tratará do conteúdo básico e resumido através do conhecimento geral 
das Leis oficiais que regem todos os recursos contábeis legais da Contabilidade de Custos e seu 
uso na Contabilidade Comercialdemonstrando a aplicabilidade e a importância na formação de 
preços e na tomada de decisões empresariais.. 

 
VIII– Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Através da observação e da percepção das dificuldades de aprendizado no acompanhamento 
da disciplina, serão aplicados exercícios específicos e prestados esclarecimentos dedicados 
para cada aluno até que se tenha uma boa e completa compreensão do conteúdo da sua 
dificuldade. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor:ANTONIO CARLOS MENCHON FELCAR 

Assinatura:                                                                                        Data:24/07/2017 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:  
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
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XI– Replanejamento 

 

 


