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PROGRAMA 

 
 
Disciplina:  
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Código:  
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Professora: Tereza Cristina Janes Carneiro   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2006/2 

 
 
1 – EMENTA: 
 

Orçamento de capital e decisões de investimento de capital. Administração de 
ativo de longo prazo. Fontes de financiamento a médio e em longo prazo. Política de 
dividendos e lucros suspensos. 
 

2 – OBJETIVOS: 
 

Dar condições do aluno entender o funcionamento de uma empresa, na sua 
parte financeira. Abrange o processo de avaliação de uma empresa, seu 
desempenho sob o ponto de vista contábil, avaliação de seus investimentos e 
controle do capital de giro. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO : 
 

• O valor do dinheiro no tempo; 
• Valor Presente e Valor Futuro; 
• Fundamentos de Risco e Retorno; 
• Risco de um Ativo único; 
• Risco de um portfólio; 
• Orçamento de capital e princípios de fluxo de caixa; 
• Fluxo de caixa relevante; 
• Investimento inicial; 
• Entradas e sadias operacionais; 
• Técnicas de orçamento de capital; 
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• Comparando as técnicas de VPL e TIR; 
• Racionamento de capital; 
• Abordagens comportamentais para lidar como o risco; 
• Custo de capital; 
• Custo das ações ordinárias e preferenciais; 
• Custo médio ponderado de capital; 
• Alavancagem; 
• Estrutura de capital da empresa; 
• Abordagem LAJIR-LPA para a estrutura de capital; 
• Política de dividendos. 

 

4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
   

As aulas serão expositivas, com leitura de textos complementares, resolução 
de exercícios do próprio livro texto, bem como levantamento de dados junto a 
empresas que atuem na área financeira 

 
 

5 -  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será feita através de participação em sala de aula, resolução de 
exercícios e duas provas no período. 

 
 
6 -  BIBLIOGRAFIA: 
 

GITMAN, Lawrence – Princípios de adm. Financeira, essencial , 2a. Edição . 
 

  
 


