
 
 
 

 
 

 

Tópicos Especiais em Administração Finançeira
2015/1 - Carga horária 60hs 

Professor:
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. Estes estudos específicos vi
atualização na área, através de temas não contemplados em outras disciplinas.
 

2. PRÉ-REQUISITOS:
Matemática I e II, Estatística I e II, Custos, 
 

3. OBJETIVOS: 
Geral: 

Capacitar o aluno com os elementos básicos do mercado financeiro, e especialmente na 
aplicação destes conceitos na gestão de empresas. 

Específicos: 
• Apresentar uma visão geral sobre os temas: Mercado Financeiro, Instrumentos 

financeiros (e derivativos) e Gestão de Riscos. 
• Introduzir o participante 

Escola Grafista) e de títulos (renda fixa) e
• Apresentar os métodos de opções reais, especialmente o modelo de Black & Scholes 

e da Binomial.  
• Aplicar a metodologia de opções reais na gestão de empresas e de negócios. 
 

4. PROGRAMA 

• Sistema e Mercado Financeiro Nacional
� Função, evolução e normas do Sistema Financeiro Nacional
� Tipos de Mercado: Crédito, Bancário, Monetário e Cambial.
� Mercado de Capitais:

• Derivativos: 
� Definição e Função dos Derivativos
� Tipos e Características dos Derivativos:

� Gestão com Opções Reais;
� Mensuração de Opções (Binomial, Monte Carlo, Black & Scholes)
� Incerteza, risco e opções reais nos projetos de investimento.
 

5. METODOLOGIA
Serão usados intensivamente estudos de casos que servirão como base para discussão e 
explanação da teoria. Os alunos são o ponto central do processo de aprendizagem e 
DEVEM DESENVOLVER A
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com os elementos básicos do mercado financeiro, e especialmente na 
aplicação destes conceitos na gestão de empresas.  

Apresentar uma visão geral sobre os temas: Mercado Financeiro, Instrumentos 
financeiros (e derivativos) e Gestão de Riscos.  

o participante às técnicas de análise de ações (Escola Fundamentalista e 
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Aplicar a metodologia de opções reais na gestão de empresas e de negócios. 
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Definição e Função dos Derivativos 
Tipos e Características dos Derivativos: 

Gestão com Opções Reais; 
Mensuração de Opções (Binomial, Monte Carlo, Black & Scholes)
Incerteza, risco e opções reais nos projetos de investimento. 
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formação e atuação profissional. Todos os tópicos da disciplina serão objeto de 
interação entre os alunos e a prática gerencial. Assim, os tópicos do curso serão 
abordados por meio de uma ativa participação dos alunos com a realização de trabalhos 
e estudos dirigidos complementados com discussões, palestras, filmes, etc, de forma a 
facilitar a aprendizagem. Os alunos deverão se apresentar para as aulas tendo feito os 
primeiros “encontros” com os temas por meio das atividades propostas. A 
PARTICIPAÇÃO DE CADA UM É FUNDAMENTAL  para que a temática 
apresentada seja absorvida por todos.  
È obrigação dos alunos manterem-se informados sobre as atividades desenvolvidas e 
diretrizes da disciplina, assim quando ausentes das aulas deverão se informar com os 
colegas.  

O uso do aparelho de telefone celular ou outro equipamento para qualquer tipo de 
comunicação externa é proibido durante as aulas.  

6. AVALIAÇÃO 
A avaliação da aprendizagem utilizará três modalidades de avaliação: 
Participação ativa positiva nas aulas e atividades – 10% 
Prova – 40%,  
Trabalhos - 50%.   
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