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2. EMENTA:
Conceitos, histórico. Decisões de investimento e financiamento; gestões do investimento e do
financiamento. Operações financeiras. Mercado de Capitais. Organização do setor financeiro.
Problemas de administração financeira. Política financeira de orçamentos e previsões. Análise
financeira. Análise econômica. Volume físico de produção. Mercadorias diversificadas. Vendas
cíclicas. As etapas da expansão. A renovação do capital fixo. O problema das estimativas.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
-Aplicar o raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas
presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle.
-Capacidade de prever, controlar de forma consistente os riscos e oportunidades, conseguindo
antever problemas, tomando decisões objetivas, práticas e eficientes.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
Formar administradores capazes de aliar a competência profissional financeira, científica e
humanística para atuarem, nas tomadas de decisões em diferentes contextos organizacionais
empresariais com ética e responsabilidade.

5. CONTEÚDOS
01-Apresentação da disciplina. Introdução à administração financeira -1. Conceitos básicos
- 2. Objetivo em finanças: maximizar lucro X maximizar riqueza -3. Dinâmica voltada à
conceituação e sensibilização financeira.
02- Introdução à administração financeira -1. Mercado financeiro do Brasil -2. Decisão de
financiamento -3. Decisão de investimentos/dividendos -4. Administração do curto prazo
03-Risco e retorno-(1. Retorno com base em históricos-2. Retorno com base em prognósticos 3.
Medidas de risco isolado
04-Decisões de investimento no longo prazo -1. Conceito e classificação de investimentos -2. Estrutura
do ativo -3. Estrutura de custos e alavancagem operacional -4. Exemplo de estrutura de ativo
05-Decisões de investimento no longo prazo- 1. Importância do processo de orçamento de capital- 2.
Investimentos temporários e permanentes 3. Classificação de projetos (Projeto de expansão, Projeto de
reposição)

06-Administração do capital de giro 1. Ciclo operacional 2. Ciclo econômico 3. Ciclo financeiro 4.
Nível de risco, liquidez e rentabilidade 5. Administração de estoques 6. Administração de contas a
receber 7. Administração de disponibilidades
07-Estudo do ponto de equilíbrio 1. Definição, princípios básicos e aplicação prática 2. Análise de
custos-volume-lucro

6.: METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do processo de
aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. As atividades serão desenvolvidas por
meio de conteúdos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à
sinergia entre as estratégias de inovação no uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC)
e os objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa e colaborativa.
A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do
seu cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por
equipes e a instrução por pares (peer instruction) por serem comprovadamente as formas mais
eficazes de desenvolvimento de competências.
A disciplina segue os procedimentos: 20 % do ensino online e 80% presencial. Aplicação da
avaliação institucional e estudos facilitados pelas TICs. No início do semestre será publicado edital
com programação, procedimentos e calendário de atividades e encontro presencial.
Será adotado o modelo de sala de aula invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente
educacional e adaptação do acadêmico as metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e
execução de projetos.
O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma
plataforma de aprendizagem que identifica os gaps dos alunos, direcionando seus estudos para os
pontos em que apresenta carências. A solução personalizada otimiza o tempo de estudo do aluno e
eleva seus índices de aprendizagem.

7. RECURSOS:
Sala (comum)
Práticas em Campo

Sala Configuração Flexível
Kit multimídia

Laboratório(s) - agendar
Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
ETAPA 1:
NOTA 1 - Avaliação Processual: Valor - 10,0 (Dez pontos- SEM REPOSIÇÃO)
A avaliação Processual se dá de forma contínua, onde a nota máxima (10,0 dez pontos) será
subdividida em cinco atividades/Estudos de Caso que serão aplicados em sala, pelo professor. Os
estudos de Casos são textos que apresentam uma situação com determinado problema de mercado, e
o estudante terá que apresentar solução para três perspectivas. As atividades não dão direito a
reposição (ou seja, não haverá atividade de substituição para aqueles que perderem esta atividade).
As atividades avaliativas processuais ocorrerão nas respectivas datas:
05/02/2019 – Estudo de Caso 1 – maximizar lucro X maximizar riqueza – Valor 2,0 (dois

pontos)
12/02/2019 – Estudo de Caso 2 – conceituação e sensibilização financeira – Valor 2,0 (dois
pontos)
19/02/2019 – Estudo de Caso 3 – Mercado financeiro do Brasil – Valor 2,0 (dois pontos)
26/02/2019 – Estudo de Caso 4 – Decisão de financiamento – Valor 2,0 (dois pontos)
03/03/2019 – Estudo de Caso 5 – Decisão de investimentos/dividendos – Valor 2,0 (dois pontos)
NOTA 2 - Avaliação Compartilhada/Metodológica – Análise financeira do mercado e sua
capacidade produtiva: Valor - 10,0 (Dez pontos – SEM REPOSIÇÃO)
Na avaliação compartilhada, as Disciplinas de Administração Financeira e Administração da
produção atuarão juntas, em atividades propostas, onde os estudantes deverão analisar o mercado
financeiro e sua capacidade produtiva. A turma será dividida em 4 equipes de número proporcional
de participantes. Os alunos receberão um documento com as orientações do que será solicitado pelos
Docentes, bem como o que deverá ser apresentado, além de um modelo da ficha de avaliação que
será usada no dia da realização do seminário. A equipe, no dia da apresentação, deverá entregar um
relatório impresso com todos os pontos da pesquisa solicitados pelos Docentes. As apresentações
das 4 equipes acontecerão dia 26/02/2019.
NOTA 3 - Avaliação Escrita: Valor - 10,0 (Dez pontos)
A avaliação escrita será composta por dez questões, sendo oito alternativas e duas dissertativas,
versando sobre todos os temas discutidos na ETAPA 1. As avaliações serão concebidas no mesmo
modelo estrutural de elaboração de questões utilizados nas provas do ENADE, e suas regras e
orientações estarão expostas no campo de instruções. A avaliação será individual, e aplicada no dia
02/04/2019 conforme o calendário acadêmico. Caso ocorram alterações no Calendário Acadêmico
de 2019, estada data poderá ser alterada, e devidamente comunicada aos estudantes.
ETAPA 2:
NOTA 1 - Avaliação Processual: Valor - 10,0 (Dez pontos – SEM REPOSIÇÃO)
A avaliação Processual se dá de forma contínua, onde a nota máxima (10,0 dez pontos) será
subdividida em cinco atividades/Estudos de Caso que serão aplicados em sala, pelo professor. Os
estudos de Casos são textos que apresentam uma situação com determinado problema de mercado, e
o estudante terá que apresentar solução para três perspectivas. As atividades não dão direito a
reposição (ou seja, não haverá atividade de substituição para aqueles que perderem esta atividade).
As atividades avaliativas processuais ocorrerão nas respectivas datas:
30/04/2019 – Estudo de Caso 1 – Decisões de investimento no longo prazo – Valor 2,0 (dois
pontos)
07/05/2019 – Estudo de Caso 2 – Estrutura do ativo – Valor 2,0 (dois pontos)
14/05/2019 – Estudo de Caso 3 – Nível de risco, liquidez e rentabilidade – Valor 2,0 (dois pontos)
21/05/2019 – Estudo de Caso 4 – Administração do capital de giro – Valor 2,0 (Dois pontos)
28/05/2019 – Estudo de Caso 5 – Definição, princípios básicos e aplicação prática – Valor 2,0
(Dois pontos)
NOTA 2 - Avaliação Compartilhada/Metodológica – Avaliação da capacidade produtiva e
financeira de uma determinada empresa: Valor - 10,0 (Dez pontos – SEM REPOSIÇÃO)
Na avaliação compartilhada, as Disciplinas de Administração financeira e Administração da
produção atuarão juntas, em atividades propostas, onde os estudantes deverão analisar e avaliar a
capacidade produtiva empresarial, bem como seus aspectos financeiros. Os alunos receberão um
documento com as orientações do que será solicitado pelos Docentes. A equipe, no dia da
apresentação, deverá entregar um relatório impresso com todos os pontos da pesquisa solicitados

pelos Docentes. As apresentações das 4 equipes acontecerão dias 21 e 28/05/2019.
NOTA 3 - Avaliação Escrita: Valor - 10,0 (Dez pontos)
A avaliação escrita será composta por dez questões, sendo oito alternativas e duas dissertativas,
versando sobre todos os temas discutidos na ETAPA 2. As avaliações serão concebidas no mesmo
modelo estrutural de elaboração de questões utilizados nas provas do ENADE, e suas regras e
orientações estarão expostas no campo de instruções. A avaliação será individual, e aplicada no dia
04/06/2019 conforme o calendário acadêmico. Caso ocorram alterações no Calendário Acadêmico
de 2019, esta data poderá ser alterada, e devidamente comunicada aos estudantes.

09. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Deverá ser agendado diretamente com o Professor
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PADBRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: Atlas,
1998
LUNKES, Rogério João. Manual de orçamento. São Paulo: Atlas, 2003
PADOVEZE, Clóvis Luís. Planejamento orçamentário. São Paulo: Pioneira, 2005

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ASSEF, Roberto. Guia prático de administração financeira: pequenas e médias empresas. 4ª ed.
Rio de Janeiro: Campus, 1999
BERNSTEN, Peter L.; DAMODARAM, Aswath. Administração de investimentos. São Paulo:
Bookman, 2000.
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 7ª ed. São Paulo: Harbra, 2002
LEITE, Helio de Paula. Introdução à Administração Financeira. São Paulo: Atlas 1994.
MOREIRA, José Carlos. Orçamento empresarial: manual de elaboração. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2002

12. LEITURA COMPLEMENTAR:

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Serão disponibilizadas pelo Professor através do e-mail ivaldosales@bol.com.br

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

COORDENADOR(A)

.

Homologado em ____/____/_____

GERÊNCIA ACADÊMICA

AVALIAÇÃO PROCESSUAL I BIMESTRE - 2018
NOME

PROF. Ms Arivaldo

ATIVIDADES DE SALA (6,0)
C.C

C.E

C.N

SÉRIE / TURMA:
Leitura Prévia – (3,0)

REALIZADA

NÃO
REALIZADA

DISCIPLINA: Economia
PONTUAL./
ASSIDUI.
(1,0)
MB
B
R

LEGENDA:
PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE: QUEM CUMPRE SEUS COMPROMISSOS NÃO SÓ COM FREQUENCIA E
REGULARIDADE, MAS COM ZELO, COMPROMETIMENTO E DEDICAÇÃO.

VALOR
(10,0)
----------

C.C = CONHECIMENTO CONSTRUIDO – 0,7
C.E = CONHECIMENTO EM CONSTRUÇÃO – 0,3
C.N = CONHECIMENTO NÃO CONSTRUIDO – 0,0

MB = MUITO BOM – 0,5
B = BOM – 0,3
R = RUIM – (0,0)

