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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 dividendos e lucros retidos.  
 

2. PRÉ-REQUISITOS: 

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 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 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 valores sociais e culturais que 

favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  
 

4. CONTEÚDO 

o A avaliação de projetos 
o A relação risco e retorno na avaliação de projetos 
o Os métodos de avaliação financeira de projetos 
o Custo de capital 
o Seleção e estimativas relevantes para os projetos 
o Fluxo de caixa do projeto para a empresa 
o Análise de risco 

  
 
 
 



5. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do Curso será utilizada a seguinte metodologia: 
Exposição Dialogada; 
Exercícios individuais e em grupos; 
Análise de dados reais de operações financeiras de renda fixa (em particular títulos do 
Tesouro Nacional) e empresas com ações negociadas na BOVESPA. 

 

6. AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados por meio de 02 provas escritas, individuais correspondendo a 
nota parcial à média simples das duas notas. Os alunos que obtiverem média parcial igual 
ou superior a 7 estarão aprovados, sendo sua média final igual à média parcial. Os demais 
deverão fazer uma prova final envolvendo todo o conteúdo da disciplina. 
 
A média final dos alunos que fizerem a prova final será a média simples entre a média 
parcial e a nota da prova final. Aqueles que obtiverem média final igual ou superior a 5 
estarão aprovados. Os demais estarão reprovados. 

 
Duas provas individuais –  1ª prova dia 06 de outubro de 2011 

2ª prova dia 01 de dezembro de 2011 
Prova Final dia 15 de dezembro de 2011  
 

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 nota da prova final.   
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