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PROGRAMA 
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Período:  2002/2 
 
1 – EMENTA: 
 

A função do administrador financeiro – análise financeira - demonstrativos 
financeiros – administração do passivo em curto prazo – planejamento financeiro em 
curto prazo, uma perspectiva orçamentária. 
 
2. OBJETIVOS: 
 
 Estudar o ambiente das finanças corporativas no qual atua o profissional de nível 
superior, mostrando ao estudante os instrumentos técnicos utilizados na gestão 
financeira de curto prazo. 
 Estimular a iniciativa individual como forma de participação proativa em relação 
às dificuldades na aquisição de conhecimentos, e no posicionamento frente as 
questões cotidianas.  
  
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• A administração financeira e o papel do gestor financeiro; 
• As demonstrações financeiras e sua análise; 
• O capital de giro; 
• Administração de caixa; 
• Financiamento a curto prazo. 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Serão utilizadas aulas expositivas para os conceitos básicos, seguidas de 
exercícios e discussão de casos.  Além do conteúdo técnico a disciplina 
incentivará a formação de uma postura proativa dos alunos em relação as 
questões atuais através da discussão em sala de artigos publicados na imprensa 
e de temas atuais. 
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5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
 A avaliação será usada como um incentivo para a obtenção de conhecimentos 
mínimos sobre os assuntos abordados, bem como para promover uma participação 
quantitativa e qualitativa nas aulas.  Participação: 20% -  Prova (2): 80%.  
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