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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 / 7 º Período 
Disciplina: FIN011GV – MERCADO DE CAPITAIS 
Professor(a): Adriano Freitas de Azevedo 
Semestre/Ano: 1º/2020 
Carga horária: 60 h.a. 
 
EMENTA 

Introdução ao mercado de capitais. Políticas econômicas. Indicadores econômicos. Sistema 
financeiro nacional. Mercado financeiro. Produtos financeiros. Mercado primário de ações. 
Mercado secundário de ações. Aspectos introdutórios aos derivativos. 
 
OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Proporcionar aos alunos conhecimento sobre os principais aspectos, procedimentos e 

funcionamento do sistema financeiro nacional e seu processo de capitalização.  

 Objetivo específico:  

Prover aos participantes uma experiência focada no desenvolvimento e no aprimoramento 

empresarial, criando estratégias de atuação  no mercado de capitais brasileiro, que se 

apresenta como uma via importante para o desenvolvimento econômico. Além de promover 

o conhecimento básico ao aluno para uso do mercado de capitais como alternativa de 

investimento para sua poupança. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    Início das aulas: 04/03/20   Término: 24/06/20 
I. AMBIENTE FINANCEIRO BRASILEIRO 
Sistema financeiro nacional e sua estrutura 
Ativos financeiros 
Princípios básicos de matemática financeira 
Política econômica: monetária, fiscal e cambial 
Introdução ao mercado de ações 
Mercados financeiros 
Taxas de Juros 
Arbitragem e mercado eficiente 
 
II. MERCADOS MONETÁRIO E DE CRÉDITO 
Títulos públicos 
Títulos privados 
Mercado de crédito 
 
III. PRODUTOS FINANCEIROS E MERCADO DE RENDA FIXA 
CDB; CDI 
Factoring; Leasing financeiro 
Letras do tesouro nacional 
Letras e notas financeiras do tesouro nacional 
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IV. MERCADO DE CAPITAIS E CAMBIAL 
Debêntures 
Commercial papers 
Mercado de ações e a bolsa de valores 
Mercado cambial 
 
V. MERCADO DE RENDA VARIÁVEL E MERCADO DE DERIVATIVOS 
Risco e retorno 
Ações preferenciais e ordinárias 
Tipos de derivativos 
Mercado futuro 
Mercado de opções 
  

AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES  

Aulas teóricas, práticas e estudos de casos, que evidenciam o funcionamento do mercado 
financeiro e de capitais, para desenvolver e exercitar os conceitos e técnicas das 
metodologias e objetivos do processo de capitalização, e gestão destes mercados. 
Utilização de simulador de investimento, para aprimoramento e conhecimento prático do 
mercado de ações e derivativos e o funcionamento da bolsa.  
 
MÉTODOS DE ENSINO E INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

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

uso do simulador da bolsa.  

ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS 

A avaliação do desempenho na disciplina será obtida através de um processo contínuo e 
sistemático, envolvendo os resultados de verificações: 

• A1: Prova com valor de 26 pontos.   (15-04-20)   

• A2: Prova com valor de 28 pontos.   (20-05-20) 

• A3: Prova com valor de 30 pontos.   (24-06-20) 

• A4: Trabalho extra classe no valor de 11 pontos. (22-06-20) 

• A5: Participação e exercícios em sala aula no valor de 5 pontos. 
Nota Final: A1+A2+A3+A4+A5. 

 

➢ A estratégia de recuperação e segunda chamada será uma prova ao final do 
semestre, caso 25% da turma seja reprovada, aplicada no dia 02 de julho 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(a) Professor(a) da disciplina          Visto do(a) Coordenador(a) de  
graduação 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Este Plano de Ensino permite a transparência do planejamento da disciplina, numa definição 

realista, geral e objetiva do curso, podendo sofrer alterações que possibilitem ajustes de ordem 

complementar à formação acadêmica e recomendações didático-pedagógicas. 


