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1- EMENTA 
 

A disciplina compreende a realização 

Financeira, de relevância para a formação acadêmica do aluno em sua respectiva.

área de concentração de estudos.

permanente atualização na área, através de

disciplinas. 

 
2- OBJETIVOS 
 
Capacitar o aluno a compreender o processo de avaliação de empresas.

3- METODOLOGIA 
 

Os tópicos do curso serão apresentados através de aulas expositivas 

laboratório de informática

 

4 –CONTEÚDO 

 

1. Introdução à avaliação de empresas e a geração de valor

2. Indicadores de geração de valor

3. Métodos de avaliação de 

4. Custo de capital e taxa de desconto; 

5. Avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado; 
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PROGRAMA 

Tópicos Especiais em AdministraçãoFinanceira 
 Período: 

TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO 

A disciplina compreende a realização de estudos especiais em Administração

Financeira, de relevância para a formação acadêmica do aluno em sua respectiva.

área de concentração de estudos. Estes estudos específicos visam a permitir a 

permanente atualização na área, através de temas não contemp

compreender o processo de avaliação de empresas.

 

Os tópicos do curso serão apresentados através de aulas expositivas 

laboratório de informática.  

à avaliação de empresas e a geração de valor 

Indicadores de geração de valor 

Métodos de avaliação de empresas 

Custo de capital e taxa de desconto;  

Avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado;  
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de estudos especiais em Administração 

Financeira, de relevância para a formação acadêmica do aluno em sua respectiva. 

Estes estudos específicos visam a permitir a 

temas não contemplados em outras 

compreender o processo de avaliação de empresas. 

Os tópicos do curso serão apresentados através de aulas expositivas e no 



6. Casos reais 

 
5- AVALIAÇÃO 
 
Os alunos serão avaliados por seu desempenho na elaboração de um artigo com a 

avaliação de uma empresade capital abertocom a participação de até dois alunos. 

 
6 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
Descrever aqui o email ou canal de comunicação e como e onde o professor 
divulgará as notas. 
 
carneiro.teresa@gamil.com 
 
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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