
 
 
 

 
 

 

Administração Financeira e Orçamentária II 
2016/1 - 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 di
 

2. 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 usados para sua 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

favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 
 

3. PROGRAMA 
o A Era da Incerteza (Galbraith, 1984);
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 Avaliação de ativos ambientais 
o EVA, MVA 
o Valor das empresas; 
 

4. METODOLOGIA 
Os tópicos do curso serão abordados por meio de
realização de trabalhos e estudos dirigidos complementados com discuss
etc, de forma a facilitar a
FUNDAMENTAL  para que a temática apresentada seja absorvida por todos.
Serão apresentadas nas aulas os vídeos da série da BBC baseada no livro: GALBRAITH, J. K. 
A Era Da Incerteza. 6. ed. São Paulo: Pioneira, 1984.
 

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

5. AVALIAÇÃO 
A avaliação da aprendizagem utilizará três modalidades de 
Atividades e Participação – 20%

 

Plano de Ensino 
Administração Financeira e Orçamentária II - ADM 06150

Carga horária 60hs – 4ª feira de 07h às 09h e 5ª feiras de 
Professor: Alvim Borges - alvim@pobox.com 

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.  

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.   

de projetos disponíveis e os métodos usados para sua avaliação.
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 que 
favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  

A Era da Incerteza (Galbraith, 1984); 
Projeção de fluxo de caixa de projetos; 

Alavancagem e ponto de equilíbrio; 
financeira de projetos; 

Avaliação de ativos ambientais  

abordados por meio de uma ativa participação dos alunos 
e estudos dirigidos complementados com discussões

facilitar a aprendizagem. A PARTICIPAÇÃO DE CADA UM 
para que a temática apresentada seja absorvida por todos.

Serão apresentadas nas aulas os vídeos da série da BBC baseada no livro: GALBRAITH, J. K. 
6. ed. São Paulo: Pioneira, 1984. 

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

A avaliação da aprendizagem utilizará três modalidades de avaliação: 
0% 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Departamento de Administração 

ADM 06150 
 09h às 11h 

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. 

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.    

de projetos disponíveis e os métodos usados para sua avaliação. 
Avaliar e gerenciar o risco nas decisões de investimento e na estrutura de capital. 

valores sociais e culturais que 

uma ativa participação dos alunos com a 
ões, palestras, filmes, 
DE CADA UM É 

para que a temática apresentada seja absorvida por todos.  
Serão apresentadas nas aulas os vídeos da série da BBC baseada no livro: GALBRAITH, J. K. 

O uso do aparelho de telefone celular ou outro equipamento para qualquer tipo de 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 



Atividade 1 – Simular uma carteira de investimento financeiro com um capital inicial de 
R$100.000,00. Pelo menos 60% deve ser investido permanentemente em renda variável. Cada 
grupo deve registrar todas as movimentações em uma planilha execel que será também 
avaliada em relação a aparência, funcionalidade e exatidão das operações. O prazo para os 
investimentos é até 20/06/2016 quando cada grupo de até 3 alunos deve apresentar suas 
operações/movimentações e o rendimento final obtido. A nota será proporcional ao 
rendimento obtido e a performance do grupo em relação aos demais grupos.   
Provas: P1: 35% (27 de abril)  

P2: 45%.  (22 de junho) 
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“A esperança inquebrantável é força. A esperança mesclada de dúvida é covardia. A 
esperança mesclada de temor é fraqueza.” G. .I. Gurdjieff 
 


