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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Instituto de Ciências Sociais Aplicada 
Campus: Governador Valadares – MG 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Curso/Período: Ciências Contábeis / 5º Período 

Disciplina: FIN019GV - Gestão Financeira II 

Professor(a):  Adriano Freitas de Azevedo 

Semestre/Ano:1º/2020 

 

EMENTA 

Análise Risco e Retorno. Custo de Capital, Estrutura de Capital e Alavancagem. Fontes de financiamento 
em longo prazo no Brasil e Decisões de Financiamento a longo prazo. Orçamento de capital – 
fundamentos e análise comparativa das técnicas de avaliação de investimentos, técnicas de avaliação do 
fluxo de caixa e abordagem de risco em projetos de investimento. 
 
OBJETIVOS 

Propiciar a compreensão sobre as funções financeiras empresariais e seu processo administrativo, bem 
como desenvolver a capacidade, no aluno, de planejamento e controle financeiro das empresas, sobre 
decisões de investimentos e financiamentos. Além de capacitar, o mesmo, quanto à compreensão, 
conhecimento, funcionamento e utilidades do mercado financeiro nacional e das técnicas de orçamento 
de capital E discutir as teorias e práticas utilizadas na gestão da estrutura de capital, fornecendo aos 
estudantes capacidade para administrar, de forma eficiente e crítica, as empresas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:   Início das Aulas: 03/03/2020     Término: 17/06/2020 
1) Análise Risco e Retorno 

• Conceitos básicos 

• Fundamentos de risco e retorno 

• Risco de um ativo e de carteira de investimentos 

• CAPM 

2) Custo de Capital, Alavancagem e Estrutura de Capital 

• O Custo de Capital 

• Estrutura de Capital 

• Teoria de Financiamentos 

• Análise custo - volume - lucro 

• Alavancagem Operacional e Financeira, e a Estrutura de Capital 

3) Fontes e Decisões de Financiamento a longo prazo 

• Exigível a Longo Prazo e Bancos de Investimento 

• Ações ordinárias e política de dividendos 

• Ações preferenciais, leasing e títulos conversíveis 

4) Orçamento de capital 

• Valor Presente Líquido 

• Taxa Interna de Retorno 

• Índice de Lucratividade  

• Período Payback 

• Análise de Investimentos Independentes 

• Análise de Investimentos Mutuamente Excludentes 
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• Análise de Investimentos Dependentes 

• Análise Incremental de Investimentos 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES  

Aulas teóricas, práticas e estudos de casos, que possam preparar os estudantes para a capacidade de 

compreender, avaliar e analisar as funções financeiras da empresa e seu processo administrativo, o 

controle gerencial financeiro, a estrutura e o custo de capital, as técnicas de orçamento de capital, e o 

uso e risco do mercado de capitais. Desenvolver e exercitar os conceitos e técnicas das metodologias 

e objetivos da administração financeira de longo prazo das empresas, a análise de orçamento de capital, 

através do uso de ferramentas de controle de investimento, de estudo de casos, que evidenciam a 

realidade financeira das empresas e seu processo de financiamento.  

 

MÉTODOS DE ENSINO E INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

Aulas expositivas e atividades em sala de aula. Quadro branco e recursos de multimídia. 

 

ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS 

A1: Prova com valor de 28 pontos.  - 14/04/20 

A2: Prova com valor de 30 pontos.  - 26/05/20 

A3: Prova com valor de 27 pontos.  - 17/06/20 

A4: Exercícios e trabalho no valor de 12 pontos. - Abr/Mai/Jun de 2020 

A5: Participação em aula com valor de 03 pontos. 

Nota Final: A1+A2+A3+A4+A5. 

 

➢ A estratégia de recuperação será uma prova de recuperação ao final do semestre, caso 25% da 
turma seja reprovada, aplicada no dia 30 de junho de 2020, horário da aula. 
➢ A prova final valerá 100 pontos, que será somada com a nota final do aluno, do semestre, e depois 
dividido por 2. Para ser aprovado o aluno precisa ter uma média da nota igual ou superior a 60 pontos, 
entretanto, o aluno ficará com uma nota final na disciplina igual a 60 pontos, mesmo alcançando nota 
maior. 

➢ A matéria para essa prova de recuperação abrangerá todo o conteúdo lecionado no semestre.   
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Visto do  Chefe do  Departamento  do  Curso                Visto do(a) Coordenador(a) do Curso. 


