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1. EMENTA: 
 
Administração financeira. Função do administrador financeiro. Juros e descontos 
simples e compostos. Desconto bancário. Fatores de formação de capital, de valor 
atual, de amortização de capital e de acumulação de capital. Taxas diversas. 
Análise financeira e demonstrativos financeiros. Administração do capital de giro. 
Planejamento e controle financeiro a curto prazo. 
  
2. OBJETIVOS  
 
Ao final da disciplina espera-se que o aluno: 
 

• Tenha uma visão mais critica sobre a postura empresarial e adoção de 
técnicas de tomada de decisão; 

• Esteja sensibilizado para a prática de técnicas de gestão através de recursos 
modernos de cálculos financeiros; 

• Torne-se mais atualizado em termos de bibliografia disponível; 
• Seja capaz de empreender estudos individuais através de Estudos de Caso; 
• Tenha uma visão mais critica do mercado financeiro e do uso de recursos 

financeiros; 
• Tenha conhecimento de demonstrativos financeiros, capital de giro e custo de 

recursos financeiros. 
 
 
3. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 

• O que são finanças 
• Formas básicas de organização empresarial 
• A função da administração financeira  
• Metas do gerente financeiro  
• Usando índices financeiros 
• Analisando a liquidez 
• Analisando a atividade 
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• Analisando o endividamento 
• Analisando a lucratividade 
• Uma analise de Índice completa 
• O processo do planejamento financeiro 
• Planejamento de caixa: orçamento de caixa 
• Planejamento do lucro: fundamentos das demonstrações projetadas 
• Preparando a demonstração de resultado do exercício projetada 
• Preparando o balanço patrimonial projetado 
• Fundamentos do capital de giro liquido 
• Estratégias de capital de giro liquido 
• Fontes espontâneas de financiamento em curto prazo 
• Fontes de financiamento em curto prazo sem garantia 
• Fontes de financiamento em curto prazo com garantia 
• Saldo de caixa e titulo negociáveis 
• O gerenciamento eficiente de caixa 
• Técnicas de gerenciamento de caixa 
• Títulos negociáveis 
• Seleção de credito 
• Mudando padrões de credito 
• Mudando termos de credito 
• Política de cobrança 
• Política de estoque 
• Técnicas de gerenciamento de estoque 

 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
As aulas serão expositivas, com leitura de textos complementares, resolução de 
exercícios do próprio livro texto, bem como levantamento de dados junto a 
empresas que atuem na área financeira. 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

• 2 Provas Bimestrais; 
• Resolução de Exercícios em Sala de Aula; 
• Participação em Sala de Aula; 
• Estudo de Casos. 
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