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1. EMENTA:  
A função financeira na empresa. Administração do capital de giro. Administração dos 
ativos fixos e investimentos de capital. Custos de capital, estrutura de capital e avaliação. 
Fontes de financiamentos de curto prazo. Fontes de financiamento em longo prazo. 
Expansão e falência. Controles financeiros.  
 
2. OBJETIVOS  
Desenvolver os conceitos básicos de administração financeira e suas aplicações na análise 
de situações empresariais. Estimular a pesquisa em finanças sob uma perspectiva dos 
dilemas nacionais de financiamento e investimento. Fomentar habilidades comportamentais 
para a geração de informações financeiras e suporte de decisões.  
 
3. CONTEUDO PROGRAMATICO:  
UNIDADE I - Introdução à Administração Financeira - Gitman 1) O papel e o ambiente da 
administração financeira – Cap. 01: a) O que são finanças? b) Principais áreas e 
oportunidades de carreira em finanças; c) A função de Administração Financeira; d) 
Principais atividades do administrador financeiro; e) Objetivo da empresa; f) Governança 
Corporativa; g) Ética. 
 
UNIDADE II – Decisões de Investimentos de Longo Prazo – Gitman  
1) Fluxos de Caixa para Orçamentos de Capital – Cap. 08:  
a) Tomada de decisões no processo de orçamento de capital; b) Fluxos de caixa relevantes; 
c) Determinação do investimento inicial; d) Determinação das entradas de caixa 
operacionais; e) Determinação do fluxo de caixa terminal; f) Síntese dos fluxos de caixa 
relevantes.  
2) Técnicas de Orçamento de Capital – Cap. 09:  
a) Período de payback; b) Valor presente líquido; c) Taxa interna de retorno.  
 
UNIDADE III - Decisões Financeiras de Curto Prazo - Gitman 1) Capital de giro e 
administração do ativo circulante – Cap. 14: a) Fundamentos do capital de giro líquido; b) 
Ciclo de conversão de caixa; c) Administração de estoques; d) Administração de contas a 
receber. 2) Administração do passivo circulante – Cap. 15: a) Passivos espontâneos; b) 
Fontes de empréstimos de curto prazo sem garantia; c) Fontes de empréstimos de curto 
prazo com garantia.  
 
UNIDADE IV – Desempenho operacional e Valor - Assaf Neto e Lima 
1) Análise Custo-Volume-lucro e alavancagem operacional  - Cap. 11; 2) Alavancagem 
Financeira e dívidas. 
 
4. METODOLOGIA DE ENSINO 



A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas, leituras de textos 
complementares, resolução de exercícios e práticas didáticas que possibilitem a participação 
efetiva dos alunos no processo de apreensão e consolidação dos conteúdos programáticos.  
 
5. LEITURA E ATIVIDADES INDICADAS 
 a) Visitas a sites importantes da Internet; b) Bibliografia Básica e Complementar; c) Visita 
a Empresas Industriais e Comerciais.  
 
6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
Provas Periódicas; Resolução de Exercícios em Sala de Aula; Participação em Sala de Aula; 
Estudo de Casos.  
Será avaliada a capacidade do aluno de resolver problemas relativos a finanças, utilizando 
os conceitos e ferramentas apresentados na disciplina. É essencial que os alunos explicitem 
qual a solução proposta e como chegaram a essa solução. A avaliação contará com provas 
individuais, com pesos iguais. As provas serão realizadas em datas previamente agendadas 
com os alunos, conforme disposto no cronograma previsto. A Nota do Semestre será 
calculada pela média aritmética simples das notas obtidas pelos alunos nas provas e/ou 
trabalhos periódicos realizados durante o semestre. Os alunos com média parcial igual ou 
superior a 7,0 estarão aprovados, com média final igual à média parcial. Os demais deverão 
fazer a prova final, envolvendo todo o conteúdo da disciplina. A prova final será realizada 
em data previamente agendada com os alunos. A presença é imprescindível. O aluno deve 
estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar que os alunos que não 
comparecerem à, 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. O aluno reprovado por falta não poderá fazer a prova 
final. Todas as provas são individuais e sem consulta. 
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