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1. Ementa 

Função estratégica da contabilidade. Informação gerencial contábil e sua demanda para tomada de 
decisão. Sistema de contabilidade gerencial e de controle. Análise de custos. Contabilidade por 
responsabilidade e preço de transferência. Contabilidade por atividades para avaliação de 
desempenho. Análise de relatórios gerenciais. Estudo de alternativas de investimentos. Contabilidade 
gerencial no contexto internacional. 

2.  Objetivos da Disciplina 

Competências a serem desenvolvidas: 
Compreensão dos conceitos em relação à contabilidade gerencial, considerando as informações 
gerenciais e a sua demanda como suporte para tomada de decisão, bem como o desenvolvimento de 
planos para aproveitamento das oportunidades de negócios, mediante a análise de mercado. 
 
Habilidades a serem desenvolvidas: 
Analisar, interpretar e utilizar os recursos e informações gerenciais; 
Analisar custos, preço e desempenho, bem como alternativas de investimentos. 
  

 

3.  Conteúdo Programático 

aula dia Conteúdos Temáticos: 

1 10 Ago       Apresentações:  Professor, Alunos, Disciplina, Critérios de   

      avaliação, Lista de presença, Outros assuntos  pertinentes. 

2 17 Ago Apresentações. 

3 24 Ago Função estratégica da contabilidade 

4 31 Ago Informação gerencial contábil e sua demanda para tomada de 
decisão 

5 14 Set Sistema de contabilidade gerencial e de controle 

6 21 Set Análise de custos 

7 28 Set Contabilidade por responsabilidade e preço de transferência 

8 5 Out Contabilidade por atividades para avaliação de desempenho 

9 19 Out Análise de relatórios gerenciais 
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10 26 Out 1ª.  Prova  

11 9 Nov Estudo de alternativas de investimentos. 

12 16 Nov Estudo de alternativas de investimentos. 

13 23 Nov Contabilidade gerencial no contexto internacional 

14 30 Nov Apresentação dos trabalhos 

15 7 Dez 2ª. Prova  (abrange toda  disciplina) 

16 14 Dez Vistos das provas e prova substitutiva 

17 21 Dez  Último dia de aula 

          20 de Dezembro: Último dia para lançamento das faltas e notas 

  

 

4. Estratégias de Ensino:  

Aulas expositivas; Análise de Estudos de Casos; Debates. Para melhor acompanhamento das 
aulas, será indispensável a participação do aluno por meio de leitura prévia do assunto da aula 
do dia, tendo por base as bibliografias estipuladas no item 6 abaixo. 

 

 
 

5. Sistemática de Avaliação: 
             Avaliação escrita individual; Apresentação de seminários.  A avaliação do 
aproveitamento dos alunos será feita com base nos seguintes critérios: 

a) Prova Intermediária (1ª. Prova): 25%  Toda a matéria apresentada; 

b) Prova Unificada (2ª. Prova): 45%  Toda a matéria do curso; 

c) Trabalho de campo em grupo: 30%  Pesquisa teórica e prática sobre um dos 
pontos do Conteúdo Programático. O grupo deverá ser composto de 3 alunos. 

 

 

6. Bibliografia 

 Básica  

1. CORONADO, O. Contabilidade gerencial básica. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 

 Complementar  
2. PADOVEZE, C. L. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

 


