
Página 1 de 3 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

Departamento de Administração 
Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras 

CEP. 29.075-910 -ES – Brasil- Tel. (27) 3335.2599 
E-mail: cursoadm@npd.ufes.br 

 
PROGRAMA 

16/05/2013 a 11/09/2013 
 

Disciplina: Tópicos Avançados II em Finanças Código: ADM -11016 
Professor: Alvim Borges Horário: 2°feiras de 09h às 11h e 

6° feiras das 07h às 09h 

Carga Horária: 60 Horas 
Período:  2013-1 

 
 

1. EMENTA:  

Conceitos. O papel do mercado financeiro no processo de desenvolvimento nacional. 
Os instrumentos utilizados pelo mercado financeiro.  A estruturação do mercado 
financeiro nacional.  A empresa e o mercado financeiro. As bolsas de valores. O open 
market.  A Comissão de valores mobiliários, sua importância no mercado financeiro. A 
importância de um mercado financeiro ativo no processo de desconcentração de renda 
nacional. 
 

2. PRÉ-REQUISITOS: 

Matematica I e II, Estatistica I e II, Custos, Finanças I, Finanças II. 

3. OBJETIVOS: 

Geral: 
Capacitar o aluno a realizar operações e analisar o mercado financeiro. 

Específicos: 
• Compreender o funcionamento do mercado financeiro e seu papel no 

funcionamento das empresas e da economia nacional. 
• Conhecer os principais títulos negociados no mercado nacional e seus 

métodos de avaliação. 
• Capacitar o aluno a realizar operações com ações e derivativos no mercado 

financeiro brasileiro; 
• Desenvolver habilidades gerenciais integradas com valores sociais e culturais 

que favoreçam o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  
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4. PROGRAMA 

• Sistema financeiro nacional 
• Bolsa de valores 
• Valores mobiliários 
• Selic, CDI, CDB, renda fixa 
• Índice Bovespa 
• Ações 
•  Opções 
• Contratos futuros e a termo 
• Swaps  

 

5. METODOLOGIA 

Os alunos são o ponto central do processo de aprendizagem e DEVEM 
DESENVOLVER A INICIATIVA  para enfrentarem os desafios de uma boa formação e 
atuação profissional. Todos os tópicos da disciplina serão objeto de interação entre os 
alunos e a prática gerencial. Assim, os tópicos do curso serão abordados por meio de 
uma ativa participação dos alunos com a realização de trabalhos e estudos dirigidos 
complementados com discussões, palestras, filmes, etc, de forma a facilitar a 
aprendizagem. Os alunos deverão se apresentar para as aulas tendo feito os primeiros 
“encontros” com os temas por meio dos trabalhos e estudos propostos. A 
PARTICIPAÇÃO DE CADA UM  é fundamental para que a temática apresentada seja 
absorvida por todos. 
 

6. AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem utilizará três modalidades: 

Uma prova individual – 30% 
Participação nas atividades – 30% 
Performance no Jogo Folha Invest – 10% (http://folhainvest.folha.com.br/) 
Trabalhos e Seminários – 30%  
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Sites de referência para pesquisa e trabalhos:  
 

http://www.bastter.com/Mercado/Default.aspx  - informações mercado financeiro 

http://www.diplomatique.org.br/  - Site do jornal Le Monde Diplomatique  

http://www.infomoney.com.br/ - informações mercado financeiro 

http://folhainvest.folha.com.br/ - montagem da carteira de ações 

http://simulador.bmf.com.br/ - simulador de mercados futuros

http://www.valor.com.br/ - jornal Valor 

http://www.cvm.gov.br/ - site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx - site do Banco Central (Bacen) 

http://www.bmfbovespa.com.br/home.aspx?idioma=pt-br – site da Bolsa de Valores de 
São Paulo (Bovespa).  

http://br.advfn.com/ - site de informações análises do mercado financeiro 

http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm - site de linha política de esquerda, 
ligado ao PT que fustiga a direita, o mercado financeiro e quem mais estiver contra 
atual grupo no poder.  

 


