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DISCIPLINA: ANE018 B – ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS  

PLANO DE ENSINO REMOTO (ER), conforme RESOLUÇÃO Nº 33.2020, DE 14 

DE AGOSTO DE 2020 do CONSU. 

Profª. Vanessa Ragone Azevedo 

SEMESTRE 1-2021 

 

I) EMENTA 

A disciplina possui como objetivo fornecer aos alunos instrumentos necessários à análise e elaboração de 

projetos, a partir de uma ampla visão dos conceitos e abordagens essenciais para a tomada de decisão 

utilizando análise de riscos e do ambiente macroeconômico. 

 
II) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Avaliando Projetos de Investimento 

• Regras básicas de avaliação (payback, TIR e VPL); 

• Relembrando BP, DRE e DFC e Custeamento; 

• Avaliação de projetos de investimento por VPL: custos afundados, custos de oportunidade, 

fluxos incrementais; 

• Elementos básicos da avaliação: investimentos em capital fixo e em giro, fluxos de caixa 

relevantes, taxa de desconto e valor residual; 

• Avaliação de projetos por fluxos reais x nominais; 

• Avaliação de projetos com durações diferentes; 

2) Teorias de Carteira 

• Formação da taxa de desconto do capital próprio; 

• Risco-retorno de um ativo isolado, risco-retorno de uma carteira de ativos; 

• Covariância e correlação; benefícios da diversificação;  

• Fronteira Eficiente;  

• Risco próprio e risco sistêmico;  

• Taxa livre de risco e CAPM; 

3) Estrutura de Capital 

• Benefícios da Alavancagem; 

• Estrutura de Capital: as proposições de M&M 

• Outras proposições teóricas (custos de agência, de falência, fatores determinantes); 

• Avaliação de ativos com dívida; 

• Decisão de Financiamento e Decisão de Investimento: a convergência 

 
III) PLANEJAMENTO 

A disciplina será lecionada por aulas teóricas expositivas (slides), de forma síncrona e assíncrona e serão 

disponibilizadas no ambiente virtual Google Classroom. Todas as aulas serão ofertadas no ambiente Google 

Classroom e as aulas síncronas serão gravadas de acordo com o Art. 7 da Resolução 33/2020. 
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A professora usará a plataforma para organizar e estabelecer cronogramas para as atividades da disciplina, que 

será o principal meio de comunicação com os alunos. 

O link para a aula síncrona será disponibilizado com a devida antecedência ao horário. Além disso, os alunos terão 

acesso às bibliografias pelo ambiente virtual da biblioteca da UFJF, “siga/biblioteca”, na forma digital (E-book). 

Aos discentes, serão demandados recursos que forneçam acesso ao conteúdo expositivo das aulas, às 

atividades semanais e às atividades avaliativas. Isso poderá ser feito utilizando computador, smartphone, tablet ou 

similar com acesso à internet. 

IV- AVALIAÇÕES 

A-1) Listas de Exercícios  

 Ao fim de cada tópico da disciplina será disponibilizada uma lista de exercícios para avaliação do 

aprendizado.  

 

A-2) Prova 

 Será agendada previamente com os alunos, próxima a data de encerramento da disciplina e cobrirá todo o 

conteúdo. 

 

A-3) Apresentação de Trabalho 

 Ao fim da disciplina a turma deverá organizar-se em grupos para apresentação de um trabalho de Avaliação de 

um Projeto de Investimento qualquer (recomenda-se seguir modelos prontos, adaptando-os a cada caso. Exemplo 

Endeavor: http://info.endeavor.org.br/como-calcular-valor-sua-empresa-planilha-modelo)  que deve cobrir os 

seguintes tópicos:  

(i) Análise do ambiente macroeconômico (Cenário atual e perspectivas); 

(ii) Análise do setor de atuação da empresa (Cenário atual e perspectivas); 

(iii) Projeção do fluxo de caixa do projeto (considerando receitas, custos/despesas operacionais, resultado 

financeiro, amortizações previstas, gastos de capital projetados); 

(iv) Discussão sobre estrutura de capital escolhida; 

(v) Apresentação das premissas assumidas nas projeções dos itens iii e iv; 

(vi) Análise final do investimento (payback, TIR, VPL, ponto de equilíbrio, sensibilidades, etc). 

 

 

A nota será calculada da seguinte forma: 

NOTA = 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*A3 

 

Todas as avaliações serão realizadas de forma assíncrona, em dia e horário previamente agendados pela professora. 

 

 

VII- BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

* ROSS, S. WESTERFIELD, R. JAFFE, J. Administração Financeira – Corporate Finance, Ed. 

AMGH, 2015. 

* DAMODARAN, Aswath; DA CUNHA SERRA, Afonso Celso. Valuation: Como avaliar empresas e 

escolher as melhores ações. Grupo Gen-LTC, 2012. 

* BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.; ALLEN, Franklin. Princípios de Finanças 

Corporativas-12. AMGH, 2018. 

http://info.endeavor.org.br/como-calcular-valor-sua-empresa-planilha-modelo
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VIII- BIBLIOGRAFIA AVANÇADA 

* DAMODARAN, Aswath. Gestão estratégica do risco. Bookman Editora, 2009. 

* HULL, John C. Opções, futuros e outros derivativos. Bookman Editora, 2016. 

McDONALD, R. Derivatives Markets, Addison Wesley Ed., 2002. 

CLEMEN, R. REILLY, T. Making Hard Decisions with DecisionTools. Duxbury, 2001. 

 

TRIGEORGIS, L. Real Options. MIT Press, 1996. 

Observação: * Estes livros estão disponíveis na Biblioteca Virtual da UFJF que pode ser acessada pelo SIGA.  

 

 

IX- SOBRE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DISPONIBILIZADO 

• Art. 9º. da Resolução 33/2020-CONSU 

Art.9o - A produção e divulgação de materiais a serem utilizados no ERE estão protegidas pela Lei Federal no 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais), pela qual fica vetado o uso indevido e a reprodução 

não autorizada de material autoral por terceiros. 

§1o - A imagem de docentes e discentes geradas nas aulas na UFJF, bem como o conteúdo oral e escrito das 

mesmas, somente poderão ser utilizados para os fins exclusivamente acadêmicos a que se destinam. 

§2o - É vedado copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, transmitir a terceiros, trocar, 

emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização e descaracterização das imagens e do conteúdo oral e 

escrito das aulas. 

§3o - A violação aos direitos autorais acarretará a apuração da transgressão disciplinar do(s) envolvido(s), sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei de Direitos Autorais e no Código Penal. 


