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1- EMENTA 
 

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.
 
2- OBJETIVOS 
 
Capacitar o aluno a identificar vieses 

decisões, particularmente decisões de investimento. Capacitar o aluno a avaliar de

maneira crítica notícias sobre o mercado financeiro que fazem alusão, direta ou

indiretamente, a finanças comportamentais. Capacitar os a

que reduzam a influência de vieses comportamentais em suas decisões.

 

Colocar os alunos em contato com pesquisas sobre o tema desenvolvidas no

no exterior. Capacitar o aluno para desenvolver um projeto de pesquisa

tema. 

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.
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 Período: 
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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. 

Capacitar o aluno a identificar vieses comportamentais que podem afetar as

decisões, particularmente decisões de investimento. Capacitar o aluno a avaliar de

maneira crítica notícias sobre o mercado financeiro que fazem alusão, direta ou

indiretamente, a finanças comportamentais. Capacitar os alunos a aplicarem técnicas

que reduzam a influência de vieses comportamentais em suas decisões.

Colocar os alunos em contato com pesquisas sobre o tema desenvolvidas no

no exterior. Capacitar o aluno para desenvolver um projeto de pesquisa

 

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.
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A disciplina compreende a realização de estudos especiais em Administração 

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

comportamentais que podem afetar as 

decisões, particularmente decisões de investimento. Capacitar o aluno a avaliar de 

maneira crítica notícias sobre o mercado financeiro que fazem alusão, direta ou 

lunos a aplicarem técnicas 

que reduzam a influência de vieses comportamentais em suas decisões. 

Colocar os alunos em contato com pesquisas sobre o tema desenvolvidas no Brasil e 

no exterior. Capacitar o aluno para desenvolver um projeto de pesquisa dentro do 

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 

• Preferências e Decisões Racionais Bolsa de valores 
• Preferências e Mercados Financeiros 
• “Anomalias” do mercado: evidências de que os preços dos ativos não 

seguem um passeio aleatório Índice Bovespa 
• “Anomalias” comportamentais: efeito do contexto no processo decisório 
•  “Anomalias” comportamentais: vieses nas escolhas intertemporais 
• “Anomalias” comportamentais: vieses na avaliação de probabilidades de 

prospectos 
• Coordenação dos agentes pouco sofisticados (porque as anomalias 

comportamentais podem afetar os preços) 
• Teoria da Utilidade Esperada 
• Teoria dos Prospectos 

 
5- AVALIAÇÃO 
 
Os alunos serão avaliados por seu desempenho nas seguintes atividades: 

· Exercícios de investimento em sala de aula (peso 20%); 

· Apresentação de um artigo nacional sobre o tema (peso 30%); 

· Elaboração de projeto de pesquisa dentro do tema (peso 20%); 

· Resenhas crítica (peso 30%) 

 

Os alunos que obtiverem média parcial igual ou superior a 7 estarão aprovados, 

sendo sua média final igual à média parcial. Os demais deverão fazer uma prova 

final envolvendo todo o conteúdo da disciplina. 

 

A média final dos alunos que fizerem a prova final será a média simples entre a 

média parcial e a nota da prova final. Aqueles que obtiverem média final igual ou 

superior a 5 estarão aprovados. Os demais estarão reprovados. 

 
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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