Unidade Curricular Análise e Controlo de Custos
CTeSP em

Gestão de Operações e Logística

Ano Letivo

2018/2019

Tipo

Semestral
162

Horas totais de trabalho

Área Científica

Contabilidade e Fiscalidade

Escola

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança

Ano Curricular

1

Nível

0-1

Semestre

2

Código

4064-572-1001-00-18

Horas de Contacto

-

T

TP

-

PL

45

TC

6.0

Créditos ECTS

-

S

-

E

-

OT

60

O

102

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s)

Joaquim Agostinho Mendes Leite, Luis Miguel da Paz Concalves
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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Enunciar os propósitos e os princípios da contabilidade e do relato financeiro.
2. Compreender a contabilidade como um sistema de informação e conhecer as principais demonstrações financeiras: balanço e demonstração de resultados.
3. Apurar custos de produção em diferentes sistemas de custeio.
4. Distinguir regimes de fabrico e apurar custos industriais com recurso aos métodos por encomenda (direto) e por processos (indireto).
5. Utilizar diferentes critérios para determinação dos custos no regime de produção conjunta e medir a produção defeituosa.
6. Utilizar o método das secções homogéneas para determinar os custos das secções e dos produtos/serviços.
7. Utilizar o sistema de custos padrão em controlo de gestão.

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
Conceitos elementares de contabilidade financeira. A informação financeira. Fundamentos da contabilidade de gestão. Apuramento do custo de produção.
Apuramento do custo industrial e regimes de fabrico. Método das secções homogéneas. Sistema de custos padrão e controlo de gestão.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Conceitos elementares de contabilidade financeira
2. A informação financeira
3. Fundamentos da contabilidade de gestão
4. Apuramento do custo de produção
- Custos da produção acabada e da produção em vias de fabrico
- Os componentes do custo de produção
- Sistemas de custeio
5. Apuramento do custo industrial e regimes de fabrico
- Regimes de fabrico ou de produção: classificações e definições
- Método dos custos por ordens de produção (método direto)
- Método dos custos por processos (método indireto)
- Produção conjunta
- Produção defeituosa
6. Método das secções homogéneas
- Centros de custos e centros de responsabilidade
- Definição de secções homogéneas
- Caracterização, objetivos e funcionamento
- Método das secções homogéneas e método de custeio baseado nas atividades (método ABC)
7. Sistema de custos padrão e controlo de gestão
- Custos padrão e outros custos prédeterminados
- Padrões de matérias diretas, de mão de obra direta e de gastos gerais de fabrico
- Desvios de matérias diretas, de mão de obra direta e de gastos gerais de fabrico
- O sistema de custos padrão e a gestão orçamental

Bibliografia recomendada
1. Borges, A., Rodrigues, A., & Rodrigues, R. (2014). Elementos de Contabilidade Geral (26.ª ed.). Lisboa: Áreas Editora.
2. Caiado, A. (2015). Contabilidade de Gestão (8.ª ed.). Lisboa: Áreas Editora.
3. Datar, S., & Rajan, M. (2018). Horngren’s cost accounting: A managerial emphasis (16th ed.). New York City, New York (USA): Pearson Education.
4. Leite, J. (2018). Contabilidade de gestão I: Manual de tópicos teóricos e casos práticos. Documento não publicado, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança.
Acessível em https://virtual.ipb.pt
5. Rodrigues, J. (2018). SNC Explicado (6.ª ed.). Porto: Porto Editora.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Exposições teóricas que suportam a resolução de fichas de trabalho e casos práticos; Sessões tutórias nas horas de contacto.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Práticos - 50%
- Exame Final Escrito - 50%
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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