
 
 
 

 
 

 

Administração Financeira e Orçamentária II 
2015/1 - Carga horária 60hs 

Professor:
1. EMENTA:  

Administração financeira de longo prazo: decisões de investimento e financiamento. 
Análise de risco e retorno. Orçamento de capital e decisões de investimento. Custo de 
capital. Estrutura de capital. Políticas de dividendos e lucro
 

2. PRÉ-REQUISITOS:
Matemática I e II, Estatística I e II, Custos, F
HP (12C, 10B, 20B, 17BII); Sharp; Casio (FC
BAII; ou outro modelo disponível no mercado. 
 

3. OBJETIVOS: 
Geral: 

Capacitar o aluno para decidir sobre a seleção e implementação de projetos de 
investimento, avaliando o risco e sua iteração com outras variáveis relevantes para a 
decisão.    

Específicos: 
o Identificar os tipos de projetos disponíveis e os métodos us

avaliação. 
o Avaliar e gerenciar o risco nas decisões de investimento e na estrutura de capital.
o Analisar a política de utilização dos lucros da empresa. 
o Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e culturais 

que favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 
 

4. PROGRAMA 
o Projeção de fluxo de caixa de projetos;
o Custo de capital; 
o Alavancagem e ponto de equilíbrio;
o Os métodos de avaliação financeira de projetos
o EVA, MVA e o valor das empresas;
o 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
formação e atuação profissional. Todos os tópicos da disciplina serão objeto de 
interação entre os alunos e a prática gerencial. Assim, o
abordados por meio de uma ativa participação dos alun
e estudos dirigidos complementados com discussões
facilitar a aprendizagem. Os alunos deverão se apresentar para as aulas tendo feito os 
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Administração financeira de longo prazo: decisões de investimento e financiamento. 
Análise de risco e retorno. Orçamento de capital e decisões de investimento. Custo de 
capital. Estrutura de capital. Políticas de dividendos e lucros retidos.  

REQUISITOS: 
Matemática I e II, Estatística I e II, Custos, Finanças I. Qualquer calculadora financeira: 
HP (12C, 10B, 20B, 17BII); Sharp; Casio (FC-100V, 200V); Elgin FC
BAII; ou outro modelo disponível no mercado.  

Capacitar o aluno para decidir sobre a seleção e implementação de projetos de 
investimento, avaliando o risco e sua iteração com outras variáveis relevantes para a 

Identificar os tipos de projetos disponíveis e os métodos us

Avaliar e gerenciar o risco nas decisões de investimento e na estrutura de capital.
Analisar a política de utilização dos lucros da empresa.  
Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e culturais 

am o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  

Projeção de fluxo de caixa de projetos; 

Alavancagem e ponto de equilíbrio; 
Os métodos de avaliação financeira de projetos; 
EVA, MVA e o valor das empresas; 

ções reais nos projetos de investimento. 

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  INICIATIVA  para enfrentarem os desafios de uma boa 
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 

uma ativa participação dos alunos com a realização de trabalhos 
e estudos dirigidos complementados com discussões, palestras, filmes, etc, 

Os alunos deverão se apresentar para as aulas tendo feito os 
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Administração financeira de longo prazo: decisões de investimento e financiamento. 
Análise de risco e retorno. Orçamento de capital e decisões de investimento. Custo de 

. Qualquer calculadora financeira: 
100V, 200V); Elgin FC-125; Texas 

Capacitar o aluno para decidir sobre a seleção e implementação de projetos de 
investimento, avaliando o risco e sua iteração com outras variáveis relevantes para a 

Identificar os tipos de projetos disponíveis e os métodos usados para sua 

Avaliar e gerenciar o risco nas decisões de investimento e na estrutura de capital. 

Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e culturais 
 

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 

para enfrentarem os desafios de uma boa 
formação e atuação profissional. Todos os tópicos da disciplina serão objeto de 

s tópicos do curso serão 
com a realização de trabalhos 

palestras, filmes, etc, de forma a 
Os alunos deverão se apresentar para as aulas tendo feito os 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
 



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 – 20% 
Provas – P1 30% dia 23/abr (previsão – as datas das provas podem mudar caso 
necessário)  

   P2 50%.   
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Moralismo - oscar.quiroga@estadao.com.br- 15/jan/2015 
Os moralistas sentem-se superiores e, por isso, autorizados a julgar e condenar os outros, que não são 
semelhantes, mas inferiores que devem ser castigados e, em última instância, aniquilados. Nossa 
humanidade não tem do que admirar-se por ter parido os nazistas, esses foram apenas uma consequência 
natural de algo que continua em voga, independentemente de ideologias, raças ou credos. O moralismo é 
simplista, ignora a complexidade de todo e qualquer ser humano, prefere imaginar que a alma seja ou 
santa ou demoníaca e que o destino se resuma a uma luta entre o bem e o mal. Evidentemente, os 
moralistas estariam sempre do lado do bem e o resto a ser aniquilado seria o mal. Ignorar a complexidade 
e ambiguidade de nossa humanidade é mutilar nossas almas por não sermos capazes de compreendê-la. 
 


