
 

Custos e Contabilidade Gerencial aplicado ao Setor 
Público: Conceitos e aplicações. 

 
Teresina, 22 a 24 de setembro de 2021 

 
 
OBJETIVO GERAL 

Capacitar os cursistas em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no seguimento Custo e 

Contabilidade Gerencial , no sentido de abordar  os conceitos básicos de custos e da 

contabilidade gerencial pública; Compreender o conceito de Estado, seu modelo de decisão 

e forma de financiamento; Entender o conceito e características de serviços conceitos 

básicos de custos e da contabilidade gerencial pública; Compreender o conceito de Estado, 

seu modelo de decisão e forma de financiamento; Entender o conceito e características de 

serviço. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar aos cursistas contato com conhecimentos atualizados sobre a Custos e 

Contabilidade Gerencial aplicado ao Setor Público, detalhando e construindo o conceito de 

serviço público; Conhecer e aplicar o sistema de custos desenvolvido do pela UnB 

(SICGESP); Gerar o relatório gerencial de custos; Implementar a medida geral de avaliação 

denominada nível de serviço comparável; 

PÚBLICO ALVO 

Servidores Públicos que atuam nas áreas de Contabilidade, Patrimônio, Almoxarifado, 

Orçamento e Finanças e áreas correlatas. 

METODOLOGIA 

O Curso deve ser contextualizado por meio de material didático desenvolvido na forma de 

exposições e debates, demonstrações em aulas práticas e detalhadas, comentários, estudos 

de casos e resolução de exercícios. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Custos  
Conceito de Modelo; 
Evolução dos Custos no Tempo; 
Comportamento dos custos quanto ao volume de produção; 
Características do Estado e o modelo de tomada de decisão. 
 
Serviços 
Principais processos produtivos; 
Conceitos de serviços; 
Características de serviço; 
Definindo serviço público. 
 
Custos Aplicados ao Setor Público 
Comportamento de custos no setor público; 
Definindo o comportamento dos custos no setor público; 



 

Estabelecendo as premissas do modelo conceitual de custos no setor público. 
 
Modelos de Custos aplicados ao Setor Público 
Modelo de Gestão de Custos do Setor Público da UnB- SICGESP; 
Geração do relatório gerencial de custos; 
Implementação da medida geral de avaliação denominada Nível de Serviço Comparado. 
 

Atividades de Modelagem e aplicação  
Implementação no sistema de custos do processo de implementação e tomada de decisão 
por meio de utilização do software e discussão em grupo das decisões tomadas pelos alunos. 
  

DO FACILITADOR 
 
EQUIPE ONIX DE FACILITADORES 
 

LOCAL E DATA: 
 
Teresina, 22 a 24 de setembro de 2021 
Carga Horária: 24h 
Horário: 08h30min às 18h  
Investimento: R$ 2.890,00 (Dois mil oitocentos e noventa reais). 
Incluso: Material didático, Apostila, coffee break, almoço e Certificado de 
participação. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
O Empenho deverá ser enviado para o email onixcapacitacao@gmail.com no máximo até 
3 (três) dias antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a 
inscrição dos servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos 
deverão ser informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações 
complementares deverão ser feitas por escrito.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 
 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando 
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com 
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

