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OBJETIVO GERAL DO CURSO 

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 

competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 

organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 

 

EMENTA 

Função Financeira na empresa. Natureza, conteúdo e alcance da gerência financeira. Estrutura 

financeira na empresa. Administração do capital de giro, estudo da necessidade de capital de giro. 

Administração das disponibilidades, contas a receber e estoques. Avaliação das alternativas de 

investimento. Riscos e incertezas na avaliação de alternativas de investimento. Decisões 

envolvendo orçamentos de capital, custos e estrutura de capital. Arrendamento mercantil. Política 

de dividendos e de distribuição do lucro. Financiamentos de curto e longo prazo. Fluxo de caixa 

projetado e orçamento de capital. Análise das demonstrações financeiras para avaliação de risco e 

crédito. Ponto de Equilíbrio. Alavancagem Operacional e Financeira. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

A disciplina tem por objetivo expor as abordagens teóricas ligadas à gestão financeira de curto 

prazo e de longo prazo, para aplicá-los nas organizações e nos empreendimentos, 

instrumentalizando os discentes para operacionalizar técnicas gerenciais financeiras que são 

imprescindíveis aos controles empresariais das modernas organizações.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
- Definir e demonstrar a importância do estudo da Administração Financeira para o 

desenvolvimento das organizações no contexto de um ambiente competitivo e inovador; 

- Explicar a importância da função financeira nas organizações; 

- Apresentar ferramentas de análise de administração de disponibilidades, estoques, contas a receber 

e a pagar; 

- Demonstrar as diferentes alternativas de investimentos de curto e longo prazo; 

- Estudar técnicas de avaliação de investimentos de curto e longo prazo; 



- Especificar os métodos de análise das demonstrações financeiras e da necessidade de capital de 

giro; 

- Conhecer as técnicas de alavancagem e estrutura do capital; 

- Compreender os fundamentos de projeções de fluxos de caixa e orçamentos; 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

Nº DATA HORÁRIO CONTEÚDO 

01 25/02/2010 18:50 – 20:30 

Apresentação do Plano de Ensino; 

1. Conceito de Finanças; 

2. A importância do estudo da administração financeira; 

3. A função financeira nas empresas; 

02 04/03/2010 18:50 – 20:30 

4. Administração de capital de giro: 

    4.1. Natureza, princípios básicos e financiamento do 

capital de giro; 

    4.2. Conflito entre liquidez e rentabilidade, capital de giro 

bruto e líquido; 

    4.3. Fontes de capital de giro 

5. Administração das disponibilidades: 

    5.1. Visão integrada do fluxo de caixa; 

    5.2. Capacidade de manutenção e geração de caixa; 

    5.3. Administração do ciclo financeiro; 

 11/03/2010  FERIADO 

03 18/03/2010 18:50 – 20:30 

6. Administração de estoques: 

    6.1. Métodos de gerenciamento de estoque; 

7. Administração de contas a receber: 

   7.1. Política de crédito e cobrança; 

8. Administração de contas a pagar; 

04 25/03/2010 18:50 – 20:30 

9. Decisões de Investimentos: 

    9.1. Classificação de investimentos; 

    9.2. Métodos e técnicas de avaliação de investimentos; 

    9.3. Análise de Investimentos; 

 01/04/2010  FERIADO 

05 08/04/2010 18:50 – 20:30 
AVALIAÇÃO I: Prova individual com questões 

descritivas, assertivas, contextualizadas, cálculo e análise 

de resultado. (30% da média final). 

06 15/04/2010 18:50 – 20:30 

10. Decisões de Financiamentos: 

     10.1. Estrutura de capital: alavancagem financeira, grau de 

alavancagem financeira; 

     10.2. Análise do ponto de equilíbrio, alavancagem 

operacional, grau de alavancagem operacional, alavancagem 

total: efeito combinado. 

     10.3. Capital próprio: tipos de ações, emissão de ações e 

lucros acumulados; 

     10.4. Capital de terceiros: empréstimos e financiamentos; 

     10.5. Custo do capital: ajuste de custos da fontes 

específicas, capital médio e capital marginal; 

07 22/04/2010 18:50 – 20:30 

10. Decisões de Financiamentos: 

     10.5. Principais fontes de capital de Terceiros; 

     10.6. Arrendamento Mercantil; 

     10.7. Análise das alternativas de financiamentos; 

08 24/04/2010 08:00 – 10:00 Estudo dirigido 

09 29/04/2010 18:50 – 20:30 11. Administração de Riscos: 



     11.1. Riscos; 

     11.2. Derivativos; 

     11.3. Instrumentos de proteção no mercado financeiro; 

     11.4. Decisões de instrumentos de proteção (hedge); 

10 06/05/2010 18:50 – 20:30 
12. Análise das demonstrações contábeis: 

     12.1. Análise Vertical e Horizontal; 

11 13/05/2010 18:50 – 20:30 
12. Análise das demonstrações contábeis: 

     12.2. Análise por meio de índices; 

12 20/05/2010 18:50 – 20:30 
12. Análise das demonstrações contábeis: 

     12.2. Análise por meio de índices; 

13 27/05/2010 18:50 – 20:30 
AVALIAÇÃO II: Prova em dupla, com aplicação dos 

indicadores de avaliação das demonstrações contábeis e 

análise dos resultados obtidos. (30% da média final) 

 03/06/2010  FERIADO 

14 10/06/2010 18:50 – 20:30 

13. Análise do capital de giro: necessidade líquida de capital 

de giro, cálculo de ciclo financeiro e giro de caixa, 

necessidade líquida de capital de giro;      

14. Demonstrações de fluxo de caixa: análise do fluxo 

financeiro, fluxo caixa pelo método direto e análise 

comparativa da demonstração do fluxo de caixa. 

15 17/06/2010 18:50 – 20:30 
15. Orçamento de capital: elaboração de quadros 

orçamentários. 

16 19/06/2010 08:00 – 10:00 Estudo dirigido 

17 24/06/2010 18:50 – 20:30 
AVALIAÇÃO III: Trabalho em dupla, com questões de 

análise de fluxo de caixa e construção de orçamento de 

capital (20% da média final).  

18 01/07/2010 18:50 – 20:30 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS SEMESTRAIS E 

ESCLARECIMENTOS PARA OS ALUNOS EM EXAME 

FINAL. 

19 08/07/2010 18:50 – 20:30 EXAME FINAL 

 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: A metodologia de ensino da disciplina envolve aulas 

expositivas, para a explicação dos conceitos; exercícios e estudos de casos, para a fixação dos 

assuntos abordados; e, pesquisas previamente indicadas, para a visualização dos estudos em 

aplicações práticas. Para contemplar essa metodologia serão utilizados recursos como datashow, 

quadro branco, calculadora HP-12C; 

 

AVALIAÇÃO:  
Serão realizadas 04 avaliações no semestre: 

1. Prova individual com questões descritivas, assertivas, contextualizadas, cálculo e análise de 

resultado. (30% da média final); 

2. Prova em dupla, com aplicação dos indicadores de avaliação das demonstrações contábeis e 

análise dos resultados obtidos. (30% da média final); 

3. Trabalho em dupla, com questões de análise de fluxo de caixa e construção de orçamento de 

capital (20% da média final); 

4. Estudos dirigidos: pesquisas sobre assuntos específicos para serem realizadas extraclasse. Serão 

realizados 02 estudos dirigidos, cada qual correspondendo 10% da média final. 
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