
 
 
 

 
 

 

Administração Financeira e Orçamentária II 
2011/2 - 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 d
lucros retidos.  
 

2. PRÉ-REQUISITOS: 
Matemática I e II, Estatística I e II, Custos, Finanças I, e inglês para leitura.
(12C, 10B, 20B, 17BII); Sharp; Casio (FC
disponível no mercado.  
 

3. OBJETIVOS: 
Geral: 

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

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 valores sociais e culturais que favoreçam o 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 
 

4. CONTEÚDO 
o A avaliação de projetos 
o Custo de capital 
o A relação risco e retorno na avaliação de projetos
o Os métodos de avaliação financeira de projetos
o Seleção e estimativas relevantes para os projetos
o Estrutura de capital 
o Análise de risco 
 

5. METODOLOGIA 
Os tópicos do curso serão apresentados através de aulas expositi
realização de trabalhos e a resolução de casos didáticos de forma a permitir a fixação dos conteúdos. A 
participação da turma é fundamental para que a temática apresentada seja absorvida por todos. Serão utilizado
diversos materiais não somente sobre o tema de finanças, mas também para questionar os valores e 
compromissos com a formação acadêmica e social. 
 

6. AVALIAÇÃO 
A avaliação da aprendizagem utilizará três modalidades de avaliação:

Duas provas individuais – 1ª prova (45%) e 2ª prova (45%)
Participação – 10% 

A nota de participação se refere à dedicação nas atividades desenvolvidas nas aulas e compreende a presença e a 
participação nas discussões com a execução das tarefas previstas (p
Em caso de falta a uma prova parcial a nota da mesma será igual à nota da prova final. O mesmo ocorrerá no 
caso de todos os alunos que fizerem a prova final, que terão a menor nota das provas parciais substituída pe
nota da prova final.   
 
  

Plano de Ensino 
Administração Financeira e Orçamentária II - ADM 06150 

Carga horária 60hs. - Horário: 2°feiras e 4° feiras das 07h às 09h
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 d

Matemática I e II, Estatística I e II, Custos, Finanças I, e inglês para leitura. Qualquer calculadora financeira: HP 
(12C, 10B, 20B, 17BII); Sharp; Casio (FC-100V, 200V); Elgin FC-125; Texas BAII; ou outro modelo 

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

Identificar os tipos 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.  

ão risco e retorno na avaliação de projetos 
Os métodos de avaliação financeira de projetos 
Seleção e estimativas relevantes para os projetos 

Os tópicos do curso serão apresentados através de aulas expositivas complementadas com discussões em sala, 
realização de trabalhos e a resolução de casos didáticos de forma a permitir a fixação dos conteúdos. A 
participação da turma é fundamental para que a temática apresentada seja absorvida por todos. Serão utilizado
diversos materiais não somente sobre o tema de finanças, mas também para questionar os valores e 
compromissos com a formação acadêmica e social.  

A avaliação da aprendizagem utilizará três modalidades de avaliação: 
1ª prova (45%) e 2ª prova (45%) 

A nota de participação se refere à dedicação nas atividades desenvolvidas nas aulas e compreende a presença e a 
participação nas discussões com a execução das tarefas previstas (preparação de textos, exercícios, etc.). 
Em caso de falta a uma prova parcial a nota da mesma será igual à nota da prova final. O mesmo ocorrerá no 
caso de todos os alunos que fizerem a prova final, que terão a menor nota das provas parciais substituída pe
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Horário: 2°feiras e 4° feiras das 07h às 09h 

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 

Qualquer calculadora financeira: HP 
125; Texas BAII; ou outro modelo 

Capacitar o aluno para decidir com consciência social sobre a seleção e implementação de projetos de 
iáveis relevantes para a decisão.    

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

Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e culturais que favoreçam o 

vas complementadas com discussões em sala, 
realização de trabalhos e a resolução de casos didáticos de forma a permitir a fixação dos conteúdos. A 
participação da turma é fundamental para que a temática apresentada seja absorvida por todos. Serão utilizados 
diversos materiais não somente sobre o tema de finanças, mas também para questionar os valores e 

A nota de participação se refere à dedicação nas atividades desenvolvidas nas aulas e compreende a presença e a 
reparação de textos, exercícios, etc.).  

Em caso de falta a uma prova parcial a nota da mesma será igual à nota da prova final. O mesmo ocorrerá no 
caso de todos os alunos que fizerem a prova final, que terão a menor nota das provas parciais substituída pela 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
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