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COORDENADORIA DO CURSO 

DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Contabilidade Gerencial TURNO: Noturno ANO: 2021 SEMESTRE: 2º - ERE 

PRÉ REQUISITO: - C. HORÁRIA: 72 H TEÓRICA: 72 H SEMANAL: 04 H 

PROFESSOR: Frank Nero Pena de Vasconcelos DEPARTAMENTO: DECAC 

 

EMENTA 

Modelos de apoio à decisão gerencial do profissional de ciências contábeis em cujas questões 
operacionais e estratégicas os conceitos de custo são ferramentas importantes. 

 

OBJETIVO 

Evidenciar ao aluno como deve ser implementada a contabilidade de custos para fins de decisão, 
planejamento e controle, com uma visão sistêmica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1 CONTABILIDADE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
1.1 Histórico 
1.2 Objetivos 
1.3 Contabilidade gerencial 
1.4 Finanças e contabilidade gerencial 
 
2 CUSTO FIXO, LUCRO E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
2.1 Problema da alocação dos custos indiretos fixos 
2.2 Conceito de margem de contribuição 
2.3 Uma forma alternativa de demonstrar o resultado 
2.4 Aplicação da margem de contribuição para fins decisórias 
 
3 RELAÇÃO CUSTO/VOLUME/LUCRO 
3.1 Custos (e despesas) fixos 
3.2 Custos (e despesas) variáveis 
3.3 Ponto de equilíbrio 
3.4 Margem de segurança e alavancagem operacional 
3.5 Pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro 
3.6 Influência das alterações dos custos e despesas fixos no ponto de equilíbrio 
3.7 Influência das alterações dos custos e despesas variáveis 
3.8 Influência das alterações dos preços de venda 
 
4 CUSTEIO VARIÁVEL 
4.1 Custeio variável 
4.2 Exemplo da distinção entre custeio variável e por absorção 
 
5 CUSTO-PADRÃO 
5.1 Conceitos de custo-padrão 
5.2 Finalidades e utilidades do custo-padrão 
5.3 Fixação do padrão 
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6 NOVAS TÉCNICAS E CONCEITOS DE CUSTEIO PARA EMPRESAS EM BUSCA DA 
QUALIDADE TOTAL 
6.1 Custo Alvo ou Meta 
6.2 Custo Pleno ou RKW 
6.3 Custo Kaizen 
6.4 Teoria das Restrições 
6.5 Gestão baseada em custeio por atividade 
6.6 Just-in-time 
 
7 FORMAÇÃO DE PREÇOS 
7.1 Considerações iniciais 
7.2 A diferença entre preço e valor 
7.3 Os preços 
7.4 A importância dos impostos e do faturamento líquido 
7.5 A importância dos custos 
7.6 A importância das despesas 
7.7 A importância do Imposto de Renda 
7.8 Formação do preço de venda 
7.9 O markup 
7.10 Formulação para determinação dos preços com base em critérios contábeis 
7.11 Fixação do preço de venda em função do investimento 
7.12 Margem de Competitividade (MCPT) 
 

 

ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS 
 

 

 

Esta unidade curricular será desenvolvida por meio do uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC´s conforme RESOLUÇÃO Nº 007, de 3 de agosto de 2020. (Regulamenta o 
ensino remoto emergencial para os cursos de graduação da UFSJ durante o período de pandemia da 
doença COVID-19). 

 

 
METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES Análise Financeira 

Aulas expositivas em formato de vídeos gravados (atividades assíncronas) disponibilizados no 

Portal Didático e/ou YouTube e aulas interativas (atividades síncronas) ao vivo via plataformas como 

Zoom e/ou Google Meet. Utilização de recursos tecnológicos do Portal Didático e/ou Google Forms 

ou similares para estimular e verificar o aprendizado. 

Durante as atividades assíncronas o professor disponibilizará um código para que seja acionado 

para dirimir dúvidas e resolver situações que extrapolam esse plano de ensino. 
 

O código da sala virtual será disponibilizado no Portal Didático de forma antecipada.  
 

    Horário das Atividades Síncronas:  

• SEGUNDA FEIRA: 19:00h até 20:50h. e  

• TERÇA FEIRA: 21:00h até 22:50h.   

O Material utilizado para o desenvolvimento da disciplina estará disponibilizado no Portal Didático. 

Análise Patrimonial 

AVALIAÇÃO  
A avaliação constará da aplicação de provas, resolução de exercícios e trabalhos teóricos, bem como 
apresentação de seminário em grupo, sendo a pontuação dividida da seguinte forma: 

1ª PROVA 2,0 Pts 28/09/2021 

2ª PROVA 2,0 Pts 26/10/2021 

3ª PROVA 1,0 Pts 16/11/2021 

4ª PROVA 2,0 Pts 13/12/2021 

Exercícios de Fixação 1,0 Pts 13/12/2021 

Seminário em Grupo 2,0 Pts 08/11/2021 e 09/11/2021 

TOTAL 10 Pts  

Estudo da Eficiência Operacional da empresa 
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Obs.:  
a) caso ocorra algum imprevisto, as datas das provas poderão ser alteradas para datas posteriores; 

b) As avaliações (1ª Prova, 2ª Prova, 3ª Prova e 4ª Prova) serão disponibilizadas no Portal 
Didático, nos dias marcados conforme exposto acima, no horário da aula síncrona. 
b) a atividade “Exercícios de Fixação” constará de resolução de exercícios do conteúdo teórico. 

c)  Quanto ao “Seminário em Grupo”, as instruções estarão disponíveis no Portal Didático, além de 

instruções que serão veiculadas pelo docente responsável, durante o momento síncrono.  

d) De acordo com a Resolução Conep 007/2020, o registro de frequência do discente se dará por 

meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, 

sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência. 

e) Prova Final Substitutiva (se necessário) dia 14/12/2021. A prova substitutiva versará sobre todo o 

conteúdo da disciplina e os discentes terão apenas o horário da aula para a realização da mesma. A 

nota da prova substitutiva substituirá toda a nota obtida durante o semestre, sendo que a nota final 

máxima a ser lançada no Diário Eletrônico – Graduação será igual a 6,0 pontos. 

f) Será concedida a Segunda Chamada de Avaliação ao discente ausente a qualquer uma das três 

avaliações, mediante solicitação à Coordenadoria de Curso, em formulário eletrônico, contendo 

justificativa, realizada em até 5 (cinco) dias úteis após a data de realização da atividade. Esta prova 

será aplicada ao aluno no dia remarcado pela docente e o discente terá apenas o horário de uma aula 

(1h 50min) para a realização da mesma. 

Caso não haja necessidade de prova substitutiva, haverá no dia 14/12/2021 uma aula síncrona de 

resumo geral da disciplina para fixação de conteúdo, além de feedback com os estudantes sobre a 

experiência com a unidade curricular no período emergencial. 
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