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Gestão Estratégica de Custos
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Ementa

Análise das técnicas modernas que envolvem as diversas práticas de mensuração e gestão de
custos e de recursos, Análise estratégica versus análise convencional dos custos como
mstrumento de informação de custos na gestão estratégica das organizações,

Ob etivos
- Desenvolver estudos que objetivem o desenvolvimento territorial e a sustentabilidade
através da prospecção de instrumentos e técnicas de controle e gestão de recursos aplicados
pelos setores públicos e privados.
- Desenvolver técnicas e modelos gerenciais de apoio a tomada de decisão, buscando
proporcionar ao discente uma visão sistêmica e interdisciplinar voltada para a resolução de
problemas nos diferentes ambientes de trabalho, promoção do desenvolvimento econômico,
social, cultural e ambiental da re 'ão.

Conteúdo Programático
- Fundamentos teóricos da gestão estratégica de custos

- Custo concorrentes —Engenharia reversa na gestão de custos e recursos

- Gestão interorganizacional e alianças estratégicas na gestão de custos e recursos

- Customizaçâo em massa como fator competitivo
- A gestão de custos como instrumento de sustentabilidade

Atividades Práticas



Metodolo ia
A metodologia aplicada será a do ensino centrado no acadêmico, de forma que o mesmo se prepare
com antecedência para as atividades que serão desenvolvidas, através da leitura dos textos indicados e
das pesquisas que se fizerem necessárias.
As atividades serão desenvolvidas e realizadas de forma presencial e/ou de forma remota síncronas via
plataforma de vídeo conferência.
As aulas serão expositivas, práticas e dialogadas com interpretação, análise, e discussão de textos pelo
professor e pelos acadêmicos, individualmente e em equipe, dentro e fora da sala de aula ou ambiente
virtual; estudos de caso, e; seminário.
As presenças no ambiente virtual serão registradas por meio dos recursos da ferramenta utilizada e/ou
or solicita ão do rofessor aos acadêmicos a ual uer momento do decorrer de cada aula.

Apresentação de seminário

Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

Instrumento Pontuação

15%

Participação nas apresentações

Análise crítica dos artigos

Avaliação dos temas

Proposta de Artigo (introdução, referencial e metodologia)

15%

15%

15%

40%
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