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PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora 
CURSO: Administração Período: 1º 
DISCIPLINA: Contabilidade Gerencial Data:  2016 
CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

PRÉ-REQUISITO:  - 
SEMANAL: 4 aulas TOTAL: 80 horas 
 

EMENTA 
Noções preliminares: conceito de contabilidade, objeto, técnicas contábeis, campo de atuação da 
contabilidade, usuários da informação contábil, finalidades da informação contábil, funções contábeis, a 
estática e a dinâmica patrimonial e os princípios de contabilidade. Lançamentos a débito e a crédito nas 
contas, balanço patrimonial; Variações patrimoniais: despesa receita e resultado, demonstração do resultado 
do exercício. 
 
Análise de Custos: aspectos introdutórios, conceitos e terminologias, principais classificações, critérios para 
apuração e métodos de avaliação, sistemas de custeio, critérios de rateio, custo nas empresas comerciais, 
industriais e de serviços, análise da margem de contribuição, análise do ponto de equilíbrio e análise do grau 
de alavancagem operacional.  
 

OBJETIVOS 
a. Gerais 
Entender, conceituar e aplicar os princípios contábeis, definir, avaliar, mensurar as finalidades das 
informações contábeis, estudar como são elaboradas as principais demonstrações contábeis. 
b. Específicos 

Realizar trabalhos de forma a entender o campo de atuação da contabilidade, identificar os grupos de pessoas 
e seus interesses, a conceituação e a aplicação dos princípios contábeis, entender as principais demonstrações 
contábeis, exercitar a elaboração de relatórios de informações contábeis, mensurar através de avaliações, 
trabalhos e exercícios o entendimento de cada conceito estudado. 
Aprender os conceitos, as finalidades, as classificações, as terminologias e os objetivos, calcular e analisar os 
custos, identificar os sistemas de custeio e de rateio, entender o conceito de margem de contribuição, ponto 
de equilíbrio e o grau de alavancagem operacional. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I – CONTABILIDADE  
1.1 – Campo de atuação da contabilidade 
1.2 – Grupo de pessoas e de interesses que necessitam da informação contábil  
1.3 – Finalidades para as quais se usa informação contábil 
1.4 – Especializações contábeis e funções contábeis típicas 
1.5 – Estática e dinâmica patrimonial 
1.6 – Princípios de Contabilidade  
1.7 – Débito e Crédito 
1.8 – Lançamentos a Débito e a Crédito nas Contas 
1.9 – Balanço Patrimonial 
1.10 – Despesas, receitas e resultado 
1.11 – Demonstração do Resultado do Exercício 
 
UNIDADE II 
2 – ANÁLISE DE CUSTOS 
2.1 – Aspectos Introdutórios 
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2.2 – Conceitos e Terminologias 
2.3 – Principais Classificações 
2.4 – Critérios para Apuração e Métodos de Avaliação 
2.5 – Sistemas de Custeio e Critérios de Rateio 
2.6 – Custos nas Empresas Comerciais, Industriais e de Serviços 
2.7 – Análise da Margem de Contribuição 
2.8 – Análise do Ponto de Equilíbrio 
2.9 – Análise do Grau de Alavancagem Operacional  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva interativa, revistas, jornais, trabalho dirigido em grupo ou individual, leitura e discussão de 
texto, resolução de exercício, simulação, apresentação de trabalho, etc. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Apostila, quadro-negro, data show, vídeo, etc. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos individuais, trabalhos em grupos e pesquisas.  

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

a. INSTRUMENTO  
 
– Instrumentos: provas; trabalhos individuais e em grupo e seminários. 
– Critérios:  
1ª Avaliação: 30 pontos - Seminários 
2ª Avaliação: 25 pontos – atividade avaliativa 
                      05 pontos – avaliação do livro 
3ª Avaliação: 30 pontos – prova individual  
                      10 pontos – dinâmica de grupo 
 
c. DATAS 
• Programadas de acordo com o calendário da Faculdade  
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