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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis objetiva 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:  
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Aula Data Conteúdo 
1 04/08 Apresentação e discussão do PE. 

Contextualização do mundo corporativo e social. Enfoque administrativo. 

2 11/08 Sistemas. Conceito, elementos componentes e implicações. 
3 18/08 Função financeira na empresa. O papel e o ambiente da administração financeira. 
4 25/08 Natureza, conteúdo e alcance da gerência financeira. Estratégias: conceitos e definições. 
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5 01/09 Administração do capital de giro, estudo da necessidade de capital de giro. Conceitos básicos: ciclo 
operacional, ciclo financeiro, giro de caixa, caixa operacional. 

6 08/09 Administração do capital de giro, estudo da necessidade de capital de giro. Análise do capital de 
giro: estrutura do balanço patrimonial, conceitos de capital de giro, índices de liquidez, índices de 
estrutura, cálculo dos índices. 

7  15/09 Administração do capital de giro, estudo da necessidade de capital de giro. Planejamento e controle 
do capital de giro: necessidade de capital de giro, reserva de capital de giro, redução da necessidade 
de capital de giro. Problemas especiais de capital de giro: sazonalidade das vendas, ciclo 
operacional longo, insuficiência de capital de giro. 

8 22/09 Prova 1. 
9 29/09 Administração das disponibilidades, contas a receber e estoques. Administração de contas a 

receber: política de crédito, análise de crédito, administração da cobrança. 
10 06/10 Avaliação das alternativas de investimento. Conceitos básicos, elaboração do projeto de 

investimento, métodos simplificados de análise de investimentos, métodos analíticos de análise de 
investimentos, comparação dos métodos de análise de investimentos. 

11 13/10 Mercado financeiro brasileiro: sistema financeiro nacional, mercado financeiro, meios de 
pagamento, sistema de pagamentos brasileiros. 

12 20/10 Fusões, desinvestimentos, empresas holding e CAs: uma perspectiva gerencial. 
13 27/10 Revisão geral. 
14 03/11 Prova 2. 
15 10/11 Habilidades de um profissional de curso superior. Organização do seminário. 
16 17/11 Seminário. 
17 24/11 Seminário. 
18 01/12 Seminário. 
 
METODOLOGIA PROPOSTA:  
Aula expositiva e dialogada entre professor e alunos sobre o conteúdo em tese. Exercícios. 
Trabalho em equipes. Apresentações e discussões dos trabalhos. Artigos. 
 
AVALIAÇÃO: 
2 Provas. 
1 Apresentação no seminário. 
1 Avaliação do material apresentado no seminário e da avaliação feita aos colegas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002;                                                
Nº de chamada: 658.15 B813f 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 7ª Ed. São Paulo: Harbra, 2002; 
                                                                   Nº de chamada: 658.15 G536p 
HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2004.                                                         
Nº Chamada: 658.15 H719a 
LEMES JR., Antônio B.; RIGO, Claudio M.; CHEROBIM, Ana Paula M. S. Administração financeira: princípios, 
fundamentos, e práticas brasileiras. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
                                                                  Nº de Chamada: 658.151 L552a 
MARTINS, Eliseu; ASSAF NETO, Alexandre. Administração financeira: as finanças das empresas sob condições 
inflacionárias. São Paulo: Atlas, 1985. 559p.  
                                                                  Nº de chamada: 658.15 M386a 
SANTOS, Edno Oliveira dos. Administração financeira da pequena e média empresa. São Paulo: Atlas, 252 p.                                   
Nº de chamada: 658.15 S237a 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto Tibúrcio.  Administração do capital de giro.   3ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2002.  
BAUER, Udibert Reinoldo. Matemática financeira fundamental. São Paulo: Atlas, 2004. 
HELFERT, Erich A. Técnicas de análise financeira. 9ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
LEITE, Hélio de Paula. Introdução à administração financeira. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, l995. 


