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PROF. ARIEVALDO ALVES DE LIMA

ATIVIDADE RECOMENDADA 1



Elaborar um GLOSSÁRIO contendo no mínimo cinqüenta terminologias ligadas a
Contabilidade de Custos1. O trabalho sugerido deverá ter a seguinte composição:
CAPA
logotipo da Universidade, o curso e a disciplina; o tema
desenvolvido; os nomes completos dos componentes do grupo (máximo 4);
o nome completo do Professor orientador, o mês e ano da entrega (PR1)2.
INTRODUÇÃO
histórico pormenorizado do desenvolvimento do tema e
o seu objetivo no uso da disciplina (Observar a integração extremamente
necessária com a conclusão).

DESENVOLVIMENTO
as palavras deverão ser definidas e ordenadas
alfabeticamente. Exemplo:
Gasto – sacrifício que a empresa efetua para obtenção de um produto ou serviço,
representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos.

Perda – Gasto referente à bem ou serviços consumidos de forma anormal e
involuntária.

CONCLUSÃO
histórico justificando o trabalho e a pesquisa realizada
para o entendimento das palavras utilizadas no dia a dia na empresa e na
tomada decisão. (Observar a integração extremamente necessária com a
introdução).
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Sugiro a inserção de um número maior de palavras, tendo em vista que a escolha de alguns termos que
podem não se aplicarem diretamente à Contabilidade de Custos e poderão comprometer a leitura e
avaliação por parte do Professor orientador. A linguagem utilizada deverá ser Word com fonte Arial 12 e
com espaçamento simples. Todas as folhas deverão ser numeradas seguidamente, exceto a capa.
Ressalto que este trabalho fará parte do conjunto de atividades acadêmicas desenvolvidas antes da
primeira prova regimental, não sendo, portanto, avaliado separadamente nem tampouco, prevalecendo
para segunda prova regimental ou uma eventual segunda chamada.
2
O trabalho concluído deverá ser entregue na semana que antecede a prova regimental.
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