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1- EMENTA 
 

Conceitos.  O papel do mercado financeiro no processo de desenvolvimento 

nacional.  Os instrumentos utilizados pelo mercado financeiro.  A estruturação do 

mercado financeiro nacional.  A empresa e o mercado financeiro.  As bolsas de 

valores.  O open market

mercado financeiro.  A importância de um mercado financeiro ativo no processo de 

desconcentração de renda nacional.

 
2- OBJETIVOS 

Geral: 

Capacitar o aluno a realizar operações e analisar o mercado 

Específicos: 

• Compreender o funcionamento do mercado financeiro e seu papel no 

funcionamento das empresas e da economia nacional.

• Conhecer os principais títulos negociados no mercado nacional e seus 

métodos de avaliação.

• Capacitar o aluno a 

mercado financeiro brasileiro;

• Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e 

culturais que favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 
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PROGRAMA 

Administração Mercado Financeiro Código: 
horas Período: 

RENATO TOGNERE FERRON Semestre: 
                                                       

Conceitos.  O papel do mercado financeiro no processo de desenvolvimento 

nacional.  Os instrumentos utilizados pelo mercado financeiro.  A estruturação do 

mercado financeiro nacional.  A empresa e o mercado financeiro.  As bolsas de 

valores.  O open market.  A Comissão de valores mobiliários, sua importância no 

mercado financeiro.  A importância de um mercado financeiro ativo no processo de 

desconcentração de renda nacional. 

Capacitar o aluno a realizar operações e analisar o mercado financeiro.

Compreender o funcionamento do mercado financeiro e seu papel no 

funcionamento das empresas e da economia nacional. 

Conhecer os principais títulos negociados no mercado nacional e seus 

métodos de avaliação. 

Capacitar o aluno a realizar operações com ações e derivativos no 

mercado financeiro brasileiro; 

Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e 

culturais que favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 
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Conceitos.  O papel do mercado financeiro no processo de desenvolvimento 

nacional.  Os instrumentos utilizados pelo mercado financeiro.  A estruturação do 

mercado financeiro nacional.  A empresa e o mercado financeiro.  As bolsas de 

.  A Comissão de valores mobiliários, sua importância no 

mercado financeiro.  A importância de um mercado financeiro ativo no processo de 

financeiro. 

Compreender o funcionamento do mercado financeiro e seu papel no 

 

Conhecer os principais títulos negociados no mercado nacional e seus 

realizar operações com ações e derivativos no 

Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e 

culturais que favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  



 
 

3- METODOLOGIA 
 

Os tópicos do curso serão apresentados através de aulas expositivas 

complementadas com discussões em sala, palestras, filmes e com a realização de 

trabalhos de forma a permitir a fixação da aprendizagem. A participação da turma é 

fundamental para que a temática apresentada seja absorvida por todos. 

4 - CONTEÚDO 

• Sistema Financeiro Nacional - SFN 
• Bolsa de valores 
• Valores mobiliários 
• Selic, CDI, CDB, renda fixa 
• Índice Bovespa 
• Ações 
•  Opções 
• Contratos futuros e a termo 
• Swaps  

 
5- AVALIAÇÃO 
 
O total da nota do semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão divididos 

como segue:  

1º prova individual - 17 de abril de 2012 

2º prova individual - 29 de maio de 2012  

3º prova individual - 19 de junho de 2012 

 

Situação Final: 

< que 7,0 = Prova Final 

> que 7,0 = Aprovado 

 

PROVA FINAL – dia 10 de julho de 2012 

 

ATENÇÃO: 
 
O aluno deve estar presente, no mínimo , em 75% das aulas. Vale ressaltar que os 

alunos que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por 

falta independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de 

avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  



6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
Descrever aqui o email ou canal de comunicação e como e onde o professor 
divulgará as notas. 
 
rtferron@hotmail.com  
rferron@catolica-es.edu.br  
rferron@salesiano.com.br  
 
A entrega das provas, as correções e as respectivas notas serão sempre na aula 
seguinte a após a realização das mesmas. 
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