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EMENTA 

 

O papel da Gestão Financeira e suas ferramentas; Análise de Demonstrações Financeiras; Estrutura 

de capital e política de dividendos da empresa; Administração do capital de giro: risco x retorno, 

tesouraria, capital de giro próprio, necessidade liquida de capital de giro, financiamentos a longo 

prazo e a curto prazo, administração das contas a receber, contas a pagar, estoques Fontes de 

financiamento; Fontes e aplicações de recursos. Alavancagem financeira, operacional e total. 

Principais técnicas de análise de investimentos: valor presente líquido (VPL), valor periódico 

uniforme (VPU), taxa interna de retorno (TIR), taxa interna de retorno modificada (TIRM) e método 

payback. Orçamento empresarial: conceitos e prática da administração orçamentária. Planejamento 

Financeiro. Política e análise de crédito; Expansão e falência; Teoria de Risco e Retorno;  

 OBJETIVO GERAL 

 

Capacitar o aluno a conhecer e aplicar os fundamentos da gestão financeira e de riscos nas 

organizações para a tomada de decisões. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar ao aluno entendimento claro das ferramentas utilizadas pelo 

administrador financeiro para gerenciar a empresa, bem como sua importância para 

o auxílio à tomada de decisões.  

• Demonstrar o campo de atuação das finanças corporativas, bem como aplicações 

específicas para a gestão do capital de giro e dos recursos da empresa.  

• Avaliar opções de investimentos com vistas à melhor tomada de decisões. 

METODOLOGIA 

Aulas serão expositivas, estudo de caso, discussões e exercícios em sala. Os Procedimentos e 
instrumentos adotados serão: 

✓ Trabalhos individuais e em grupo: 
✓ Pesquisas bibliográficas e de campo, caso necessário. 
✓ Análise de textos 
✓ Aulas expositivas participadas 
✓ Esquemas explicativos 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



1. Sistema empresa, contexto de atuação da administração financeira 

2. Perfil do profissional em administração financeira e contexto de atuação da 

administração financeira 

3. Administração do capital de giro: risco x retorno, tesouraria, capital de giro próprio, 

necessidade liquida de capital de giro, financiamentos a longo prazo e a curto 

prazo, administração das contas a receber, contas a pagar, estoques. 

4. Fontes e aplicações de recursos. 

5. Alavancagem financeira, operacional e total. 

6. Principais técnicas de análise de investimentos: valor presente líquido (VPL), valor 

periódico uniforme (VPU), taxa interna de retorno (TIR), taxa interna de retorno 

modificada (TIRM) e método payback. 

7. Orçamento empresarial: conceitos e prática da administração orçamentária. 

8. Projeção das demonstrações contábeis. 

9. Política e análise de crédito;  

10. Expansão e falência;  

11. Teoria de Risco e Retorno 

 

AVALIAÇÃO 

Unidade Avaliação Pontuação % 

1ª Prova Individual 10,0 100% 

2ª Prova Individual 10,0 100% 

3ª Trabalhos em Equipes  10 100% 

    
 

REFERÊNCIA BÁSICA 

 

CASAROTTO FILHO, Nelson. Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia 

econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão financeira: uma abordagem introdutória. 3a ed. . Barueri, São 

Paulo: Manole, 2014. (Biblioteca Virtual) 

FRANCISCO FILHO, Valter Pereira. Finanças. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.  

(Biblioteca Virtual) 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 3ªed. Salvador: Editora Harbra, 

1984. 

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolf W.; JORDAN, Bradford D. Princípios de 

administração financeira. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2002.  

SELENA, Laila Del Bem, Finanças sem complicação. Curitiba: InterSaberes, 2013. (Biblioteca 

Virtual) 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 

 



ANDRICH, Emir Guimarães; [et al]. Finanças corporativas: análise de demonstrativos contábeis 

e de investimentos. Curitiba: InterSaberes, 2014. (Biblioteca Virtual) 

ANDRICH, Emir Guimarães. CRUZ, June Alisson Westarb. Gestão Financeira Moderna: uma 

abordagem prática.  Curitiba: InterSaberes, 2013. (Biblioteca Virtual) 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira na prática: guia para educação financeira 

corporativa e gestão financeira pessoal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 144p.  

 HOJI, Masakazu; SILVA, Hélio Alves da. Planejamento e controle financeiro: fundamentos e 

casos práticos de orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. 148p.  

MARTINS, Eliseu e NETO, Alexandre Assaf. Administração Financeira. 1ª Edição; São Paulo; 

Atlas, 1985 

SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. 3ªed. São Paulo: Atlas, 1997.  

SILVA, Ernam João; GARBRECHT Guilerme Teodoro. Custos empresariais: uma visão sistêmica 

do processo de gestão em uma empresa. Curitiba: InterSaberes, 2016. (Biblioteca Virtual) 

PERIÓDICOS ON-LINE/LINKS 
 

 
• RUC. Revista Unieuro de Contabilidade 

http://www.unieuro.edu.br/revista_ruc.asp 

• [REVISTA ELETRÔNICA] Revista Contabilidade e Finanças 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=isso 

• Reunir – Revista de Administracao, Ciencias Contabeis e Sustentabilidade - 
http://revistas.ufcg.edu.br/reunir/index.php/uacc 

• REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS 
             http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-7077&lng=pt&nrm=iso 
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