
 

 

Carga Horária: 80 horas 
 

Aulas Semanais: 

4 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 1 

Curso: Ciências Contábeis | Código:  ENEX60042  | Vigência: 2021 | Total de Encontros: 20 semanas 

 

Nome do Componente Curricular:   

Contabilidade Gerencial 

Plano de Aula 

Semana Conteúdos/Matéria Tipo de aula 
Textos, filmes e outros 
materiais 

 
 
 
 
 
 

1 

Apresentação da disciplina, da professora, do conteúdo programático, das 
bibliografias, das regras de convivência e das formas de avaliações. 
 

 Exercícios de nivelamento. 

 Conceitos introdutórios. 

 Aplicabilidade da disciplina. 
 
TEORIA DA DECISÃO 

 Tipos e características de Decisão (6 módulos) 
Exercícios de fixação.  

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 
 

 
2 

CONTINUAÇÃO ... 

 Utilização do modelo racional nas tomadas de decisão. 

 Exemplos de modelos matemáticos na tomada de decisão. 

 Exercícios de fixação. 

 Árvores de decisões 

 Revisão de conceito de análise de custos. 

 Exercícios de fixação. 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 
 

    



 

 

3  Análise de decisões sobre estoques. 

 Exercícios com a integração de estoques e tributos. 

 Variância de preço 

 Variância de quantidade 

 Exercícios de fixação. 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
4 

CONTINUAÇÃO ... 

 Gráfico das variâncias 
Desvio de preço e quantidade que impactam a tomada de decisão. 

 Variância mútua 

 Responsabilidade dos setores pelos desvios. 

 Exercício de fixação. 
 
 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

 
Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
5 

CONTINUAÇÃO ... 

 Conceitos de tomada de decisão na produção 
Variância de decisão 

 Conceitos de tomada de decisão na produção 

 Desvio padrão e coeficiente de variabilidade para a tomada de decisão. 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
6 

 Consolidação dos coeficientes para a tomada de decisão. 

 Prática em Excel. 
Exercícios de fixação. 

 Correção dos exercícios 
Assistência às dúvidas sobre o módulo Teoria da Decisão 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 



 

 

 
7 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DECISORIAIS 

 Existência de Fator limitativo. 

 Existência de mais de um produto. 
Exercícios de fixação. 

 Mix de produtos 
Exercícios de fixação. 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
8 

CONTINUAÇÃO ... 

 Presença de Custos fixos identificados 

 Exercícios de fixação. 

 Exercícios práticos para a aplicabilidade da Teoria da Decisão. 

 Correção comentada sobre o conteúdo. 
 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
9 

Correção comentada sobre o conteúdo, destacando os aspectos mais relevantes. 
Exercícios práticos para a aplicabilidade da Margem de Contribuição para Fins 
Decisoriais. 
Correção comentada sobre o conteúdo, destacando os aspectos mais relevantes. 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
10 

1ª Avaliação: Prova.  Prática Avaliação individual.  

 
11 

Correção de cada uma das questões da prova. Discussão da avaliação. Vistas de 
provas pelos alunos. 
DECISÕES ESPECIAIS 

 Encomenda especial 
Exercícios de fixação  

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 



 

 

Artigos científicos. 

 
12 

CONTINUAÇÃO 

 Fazer ou comprar 

 Exercício prático 

 Eliminar linha de produto/departamento 

 Processamento adicional 

 Exercícios de fixação 

 Considerações qualitativas 

 Exercícios de fixação 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

 
Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
 

 
13 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 Formação de preços com base em custos 

 Conceito de Mark-up 
Exercícios de fixação  

 Base no custo por absorção 

 Base no custo Variável 

 Exercícios de fixação 
 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

 
Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
14 

CONTINUAÇÃO 

 Utilização do ABC 

 Abordagem RKW 

 Exercícios de fixação 

 Custeio Meta. 

 Aspectos Financeiros da Formação de Preço. 

 Exercício de fixação.  
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
15 

ANÁLISE INCREMENTAL 

 Conceitos iniciais e aplicabilidade 

 Análise Diferencial 
Exercício de fixação 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 



 

 

 

 Decisões de produzir ou comprar 

 Decisões de comprar ou alugar/arrendar 

 Exercícios de fixação 
 

relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 
 

 
16 

CONTINUAÇÃO 

 Decisões de produzir ou comprar 

 Exercícios de fixação 

 Análise de custos marginais. 

 Exercícios de fixação. 
 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 

 
17 

CONTINUAÇÃO 

 Fatores qualitativos associados aos pedidos. 

  Exercício de fixação 

 Pedidos especiais 

 Lucro máximo 

 Exercícios de fixação 

 Lucro máximo 

 Exercícios de fixação 

 Revisão do conteúdo com exercícios, visando a preparação das provas 
de segundo bimestre. 

 Correção da bateria de exercícios 

 Dar assistências as possíveis dúvidas 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

 
Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
Artigos científicos. 
 

 
18 

2ª Avaliação: Prova.  Prática Avaliação individual.  

 
20 

Prova Final. Prática Avaliação Individual. 

 


