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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional,
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

 
1. Correlacionar os conceitos e princípios da contabilidade de custos e suas aplicações nos processos logísticos. 2. Organizar processo de informação e

classificação dos dados referentes a custos logísticos. 3. Relacionar os procedimentos de controles internos de custos com os processos operacionais
Correlacionar os conceitos e princípios da contabilidade de custos e suas aplicações nos processos logísticos. Organizar processo de informação e

classificação dos dados referentes a custos logísticos. Relacionar os procedimentos de controles internos de custos com os processos operacionais

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar os conceitos e princípios da contabilidade de custos e suas aplicações nos processos logísticos.
2. Organizar processo de informação e classificação dos dados referentes a custos logísticos.
3. Relacionar os procedimentos de controles internos de custos com os processos operacionais da organização.
4. Classificar informações de custos para subsidiar tomada de decisões.

Habilidades
1.1. Aplicar os conceitos e princípios de custos na logística.
1.2. Identificar custos no processo logístico.
2.1. Utilizar soluções para redução de custos logísticos.
3.1 Distinguir os métodos de custeio de acordo com as políticas organizacionais.
4.1 Controlar receitas e gastos e identificar os indicadores de desempenho da logística.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos básicos de Custos Logísticos:
1.1. gastos;
1.2. regime de caixa;
1.3. investimentos;
1.4. perdas.
2. A logística e os princípios de custos na logística:
2.1. direto;
2.2. indireto;
2.3. misto;
2.4. integral;
2.5. distinção entre custos e despesas.
3. Custos Logísticos:
3.1. custo de armazenagem e movimentação;
3.2. custos de transportes;
3.3. custo de embalagem;
3.4. custo de manutenção de inventário;
3.5. custo de tecnologia de informação (ti);
3.6. custos tributários;
3.7. custos de nível de serviços;
3.8. apuração do custo logístico total.
4. Métodos de Custeio:
4.1. custo por absorção custo padrão;
4.2. custo departamental e custo abc;
4.3. custeio variável.
5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de desempenho na logística.
5.1. perspectivas;
5.2. implantação

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
4.1 Controlar receitas e gastos e

identificar os indicadores de
desempenho da logística. ;

5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de desempenho na
logística. ; 5.1. perspectivas; ; 5.2. implantação ; Aula expositiva e pratica 18/12/17 22/12/17

4.1 Controlar receitas e gastos e 4. Métodos de Custeio: ; 4.1. custo por absorção custo padrão; ; Aula expositiva e pratica 06/11/17 10/11/17



4.1 Controlar receitas e gastos e
identificar os indicadores de
desempenho da logística. ;

4. Métodos de Custeio: ; 4.1. custo por absorção custo padrão; ;
4.2. custo departamental e custo abc; ; 4.3. custeio variável. ;

Aula expositiva e pratica 06/11/17 10/11/17

3.1 Distinguir os métodos de custeio
de acordo com as políticas
organizacionais. ;

3. Custos Logísticos: ; 3.1. custo de armazenagem e
movimentação; ; 3.2. custos de transportes;; 3.3. custo de
embalagem; ; 3.4. custo de manutenção de inventário; ; 3.5. custo
de tecnologia de informação (ti); ; 3.6. custos tributários; ; 3.7.
custos de nível de serviços; ;

Aula expositiva e pratica 16/09/17 16/09/17

3.1 Distinguir os métodos de custeio
de acordo com as políticas
organizacionais. ;

3. Custos Logísticos: ; 3.1. custo de armazenagem e
movimentação; ; 3.2. custos de transportes;; 3.3. custo de
embalagem; ; 3.4. custo de manutenção de inventário; ; 3.5. custo
de tecnologia de informação (ti); ; 3.6. custos tributários; ; 3.7.
custos de nível de serviços; ; 3.8. apuração do custo logístico total.
;

Aula expositiva e pratica 02/10/17 06/10/17

2.1. Utilizar soluções para redução de
custos logísticos. ;

2. A logística e os princípios de custos na logística: ; 2.1. direto; ;
2.2. indireto;; 2.3. misto;; 2.4. integral; ; 2.5. distinção entre custos
e despesas. ;

Aula expositiva e pratica 25/09/17 29/09/17

1.1. Aplicar os conceitos e princípios
de custos na logística. ; 1.2. Identificar
custos no processo logístico. ; 2.1.
Utilizar soluções para redução de
custos logísticos. ;

1. Conceitos básicos de Custos Logísticos: ; 2. A logística e os
princípios de custos na logística: ; Avaliação 18/09/17 22/09/17

2.1. Utilizar soluções para redução de
custos logísticos. ;

2. A logística e os princípios de custos na logística: ; 2.1. direto; ;
2.2. indireto;; 2.3. misto;; 2.4. integral; ; 2.5. distinção entre custos
e despesas. ;

Aula expositiva e pratica 11/09/17 15/09/17

2.1. Utilizar soluções para redução de
custos logísticos. ;

2. A logística e os princípios de custos na logística: ; 2.1. direto; ;
2.2. indireto;; 2.3. misto;; 2.4. integral; ; 2.5. distinção entre custos
e despesas. ;

Aula expositiva e pratica 04/09/17 08/09/17

2.1. Utilizar soluções para redução de
custos logísticos. ;

2. A logística e os princípios de custos na logística: ; 2.1. direto; ;
2.2. indireto;; 2.3. misto;; 2.4. integral; ; 2.5. distinção entre custos
e despesas. ;

Aula expositiva e pratica 28/08/17 01/09/17

1.2. Identificar custos no processo
logístico. ;

1.1. gastos; ; 1.2. regime de caixa; ; 1.3. investimentos; ; 1.4.
perdas. ; Aula expositiva e pratica 21/08/17 25/08/17

1.1. Aplicar os conceitos e princípios
de custos na logística. ;

1.1. gastos; ; 1.2. regime de caixa; ; 1.3. investimentos; ; 1.4.
perdas. ; Aula expositiva e pratica 14/08/17 19/08/17

1.1. Aplicar os conceitos e princípios
de custos na logística. ; 1.1. gastos; ; Aula expositiva e pratica 07/08/17 11/08/17

1.1. Aplicar os conceitos e princípios
de custos na logística. ; 1. Conceitos básicos de Custos Logísticos: ; 1.1. gastos; ; Aula expositiva e pratica 31/07/17 04/08/17

1.1. Aplicar os conceitos e princípios
de custos na logística. ; 1.2. Identificar
custos no processo logístico. ;

1. Conceitos básicos de Custos Logísticos: ; 1.1. gastos; ; Aula expositiva e pratica 24/07/17 28/07/17

3.1 Distinguir os métodos de custeio
de acordo com as políticas
organizacionais. ;

3. Custos Logísticos: ; 3.1. custo de armazenagem e
movimentação; ; 3.2. custos de transportes;; 3.3. custo de
embalagem; ; 3.4. custo de manutenção de inventário; ; 3.5. custo
de tecnologia de informação (ti); ; 3.6. custos tributários; ; 3.7.
custos de nível de serviços; ; 3.8. apuração do custo logístico total.
;

Aula expositiva e pratica 09/10/17 13/09/17

4.1 Controlar receitas e gastos e
identificar os indicadores de
desempenho da logística. ;

4. Métodos de Custeio: ; 4.1. custo por absorção custo padrão; ;
4.2. custo departamental e custo abc; ; 4.3. custeio variável. ; Aula expositiva e pratica 30/10/17 03/11/17

3.1 Distinguir os métodos de custeio
de acordo com as políticas
organizacionais. ;

3. Custos Logísticos: ; 3.1. custo de armazenagem e
movimentação; ; 3.2. custos de transportes;; 3.3. custo de
embalagem; ; 3.4. custo de manutenção de inventário; ; 3.5. custo
de tecnologia de informação (ti); ; 3.6. custos tributários; ; 3.7.
custos de nível de serviços; ; 3.8. apuração do custo logístico total.
;

Aula expositiva e pratica 23/10/17 23/10/17

3.1 Distinguir os métodos de custeio
de acordo com as políticas
organizacionais. ;

3. Custos Logísticos: ; 3.1. custo de armazenagem e
movimentação; ; 3.2. custos de transportes;; 3.3. custo de
embalagem; ; 3.4. custo de manutenção de inventário; ; 3.5. custo
de tecnologia de informação (ti); ; 3.6. custos tributários; ; 3.7.
custos de nível de serviços; ; 3.8. apuração do custo logístico total.
;

Aula expositiva e pratica 16/10/17 20/10/17

3.1 Distinguir os métodos de custeio
de acordo com as políticas
organizacionais. ; 4.1 Controlar
receitas e gastos e identificar os
indicadores de desempenho da
logística. ;

3. Custos Logísticos: ; 4. Métodos de Custeio: ; Avaliação 27/11/17 01/12/17

4.1 Controlar receitas e gastos e
identificar os indicadores de
desempenho da logística. ;

4. Métodos de Custeio: ; 4.1. custo por absorção custo padrão; ;
4.2. custo departamental e custo abc; ; 4.3. custeio variável. ; Aula expositiva e pratica 13/11/17 17/11/17

4.1 Controlar receitas e gastos e
identificar os indicadores de
desempenho da logística. ;

5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de desempenho na
logística. ; 5.1. perspectivas; ; 5.2. implantação ; Aula expositiva e pratica 11/12/17 15/12/17

4.1 Controlar receitas e gastos e
identificar os indicadores de
desempenho da logística. ;

5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de desempenho na
logística. ; 5.1. perspectivas; ; 5.2. implantação ; Aula expositiva e pratica 04/12/17 08/12/17

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Correlacionar os conceitos e princípios da

contabilidade de custos e suas aplicações nos
processos logísticos.

Avaliação Escrita ; Relacionamento de
Conceitos ;

Aplicabilidade dos
conceitos nos cenários
práticos

2. Organizar processo de informação e
classificação dos dados referentes a custos
logísticos.

Lista de Exercícios ; Argumentação
Consistente ;

Aplicabilidade dos
conceitos nos cenários
práticos

3. Relacionar os procedimentos de controles
internos de custos com os processos

Seminário/Apresentação ; Pertinência das
Informações ;

Aplicabilidade dos
conceitos nos cenários



internos de custos com os processos
operacionais da organização.

Informações ; conceitos nos cenários
práticos

4. Classificar informações de custos para
subsidiar tomada de decisões. Lista de Exercícios ; Pertinência das

Informações ;
Aplicabilidade dos

conceitos nos cenários
práticos

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho Frequência escolar,
acompanhamento Recuperação continuada Feedback alunos Elaborado pelo

professor
De acordo com o

calendário escolar

Agosto Frequência escolar,
acompanhamento Recuperação continuada Feedback alunos Elaborado pelo

professor
De acordo com o

calendário escolar

Setembro Frequência escolar,
acompanhamento Recuperação continuada Feedback alunos Elaborado pelo

professor
De acordo com o

calendário escolar

Outubro Frequência escolar,
acompanhamento Recuperação continuada Feedback alunos Elaborado pelo

professor
De acordo com o

calendário escolar

Novembro Frequência escolar,
acompanhamento Recuperação continuada Feedback alunos Elaborado pelo

professor
De acordo com o

calendário escolar

Dezembro Frequência escolar,
acompanhamento Recuperação continuada Feedback alunos Elaborado pelo

professor
De acordo com o

calendário escolar

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS: Custeio Baseado em Atividades (ABC). Balanced Scorecard (BSC). Valor Econômico Agregado (EVA) Autor: Ana

Cristina de Faria e Maria de Fatima Gameiro da Costa Editora Atlas
Gestão de Custos Logísticos; Faria, Ana Cristina de e costa, Maria de Fátima Gameiro; Editora Atlas S.A - São Paulo/2009
Assoc. Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos. www.abtlp.org.br Guia Log. www.guialog.com.br , Vídeos, Revistas e Jornais da

Logística Empresarial.
Material fornecido pelo professor Recursos Audiovisuais Publicações Especializadas

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Atividades compartilhadas

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Atividades de custo com a área tributária

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
Atividades e trabalhos

IX – Identificação:
Nome do Professor SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMARGO ;
Assinatura Data 10/08/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:
de acordo com plano de curso
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 17/08/17

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


