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I - Considerações acerca da oferta da disciplina no caráter de Ensino Remoto Emergencial – ERE

1) O Art. 6 da Resolução 33/2020 em seu inciso IV trata da  metodologia de avaliação:

Art.6o - É responsabilidade de cada docente incumbido do Ensino Remoto Emergencial, dentro de
suas possibilidades de infraestrutura, considerando sua autonomia na condução do processo pedagógico:

IV -  Orientar  os(as)  discentes  matriculados(as)  no  ERE  sobre  a  metodologia  de  avaliação  de
rendimento, garantindo que a aferição do aproveitamento será realizada em, ao menos, três oportunidades
durante o período levo, sendo que nenhuma das avaliações parciais poderá ultrapassar 40% (quarenta por
cento) da nota máxima, conforme o disposto no art. 33 e 35 do Regulamento Acadêmico da Graduação
(RAG);

E em seu inciso V,    §1º e §2º trata das referências bibliográficas:

V - Dar preferência, no estabelecimento das referências bibliográficas, ao acervo digital já disponível
na UFJF e aos materiais com licença livre ou domínio público. 

§1º -  Excepcionalmente  durante  o  período  de  ERE,  poderá  haver  substuição  temporária  das
bibliografias adotadas nas disciplinas, em relação às previstas no PPC, sem que isso implique atualização
deste. 

§2º - O docente não poderá exigir dos discentes a leitura de material bibliográfico que não esteja
disponível  eletronicamente  e  deverá  fornecer  material  em formato  digital  alternativo  para  os  discentes
acompanharem a disciplina, resguardados os direitos autorais. 

2) O Art. 7 da Resolução 33/2020, em seus   §1º e §2º   tratam das conduções das atividades no ERE:

Art.7o - As atividades de ERE deverão atender aos(às) discentes em suas diferentes condições
sócio-familiares, visando à facilidade de acesso e à melhor qualidade de ensino.

§1o -  As  atividades de  ensino  aprendizagem síncronas,  quando previstas,  deverão  ocorrer  nos
mesmos dias da semana, horários previstos e cadastrados no SIGA, de acordo com o Plano Departamental,
ou  em dias  e  horários  acordados  entre  docente(s)  e  todos  os  discentes  da  disciplina,  sem que  haja
sobreposição de horários com outras disciplinas obrigatórias do mesmo período e respeitando o turno de
oferta do Curso de Graduação.

1 A oferta da disciplina na modalidade de Ensino Remoto Emergencial se justifica pela pandemia do coronavirus  que
resultou na suspensão das aulas presenciais na UFJF.
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§2o - As atividades de ensino aprendizagem síncronas previstas como atividades obrigatórias do
plano  de curso da disciplina deverão  ser  gravadas pelos(as)  docentes  responsáveis  e  disponibilizadas
posteriormente aos(às) discentes matriculados(as) nas disciplinas, em ambiente virtual de aprendizagem;

E, em seu   §4º trata da apuração da frequência:

§4o - A apuração da frequência dos(as) discentes no ERE ocorrerá a partir  da participação nas
atividades propostas e  entrega de trabalhos nos prazos definidos no plano de curso divulgado pelo(a)
docente.

3) Como previsto pelo Art.  8 da Resolução 33/2020 afirmo que elaborei esse Plano de Ensino Remoto
Emergencial em consonância com o que está previsto no Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG):

Art.8º -  Os planos  de  curso  das  disciplinas  oferecidas  em ERE deverão  ser  elaborados pelos
respectivos docentes, considerando o previsto no Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG). 

4) O Art. 9 da Resolução 33/2020 e seus parágrafos versam sobre as questões ligadas a direitos autorais:

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.

II – Ementa:

A área de finanças é dividida em duas grandes subáreas: apreçamento de ativos (que cuida da formação
dos preços dos ativos financeiros) e finanças corporativas.

Essencialmente o estudo de finanças envolve duas dimensões: o tempo e o risco. O mercado financeiro tem
como principal  objetivo  promover  a  transferência  de  recursos  de  agentes  econômicos  entre  diferentes
unidades de tempo e entre diferentes estados da natureza.

A abordagem de apreçamento de ativos tem por finalidade estabelecer um preço hoje para qualquer fluxo
de caixa que depende tanto do valor temporal do dinheiro quanto do risco envolvido. O principal objetivo
consiste em dar preço a quaisquer fluxos de caixa futuros incertos na forma concreta de instrumentos
financeiros.

Em termos mais objetivos, a teoria de finanças como um todo pode ser entendida como sendo o estudo dos
elementos que estão por trás dos desejos dos agentes econômicos de transferir recursos no tempo e entre
estados da natureza. Existem duas decisões distintas inerentes: a decisão de poupança e a decisão da
escolha da carteira ótima, envolvendo os ativos que podem ser negociados por um agente econômico. O
problema  da  decisão  de  poupança  está  mais  ligado  a  aspectos  de  natureza  macroeconômica.  Já  o
problema de analisar a decisão da escolha da decisão dos agentes econômicos em como alocar recursos
entre  estados  da  natureza,  tomando  como  dado  a  sua  decisão  de  poupança  (isto  é,  levando-se  em
consideração o volume de recursos que se pretende transferir temporariamente) está mais ligada a finanças
como um todo.



III – Objetivos Gerais

O principal  objetivo  da disciplina  é  apresentar  de forma clara  e  precisa  o  apreçamento  dos  principais
instrumentos financeiros  negociados no mercado brasileiro, tanto os de renda fixa quanto os de renda
variável, bem como derivativos e a análise de risco necessária para o acompanhamento de cada um destes
instrumentos.

IV – Objetivos Específicos

Ao final da disciplina o aluno será capaz de compreender os principais conceitos que estão por trás dos
procedimentos operacionais de negociação da B3 e das regras de apreçamento dos instrumentos de renda
fixa e de renda variável, destacadamente os títulos públicos negociados no Tesouro Direto e das ações de
empresas negociadas na B3 - segmento Bovespa -, bem como dos instrumentos derivativos: os contratos
futuros, especialmente os mini-contratos de índice e de dólar negociados na B3 - segmento BM&F - e os
contratos  de  opções  negociados  na  B3  -  segmento  Bovespa.  Adicionalmente,  também será  capaz  de
compreender os riscos envolvidos nas operações de cada um destes instrumentos financeiros estudados.

V – Programa no Ensino Remoto:

1 – Apreçamento de ativos de renda fixa e seus riscos:

1.1 Avaliação dos títulos do Tesouro Direto; marcação a mercado;

1.2 Avaliação de outros títulos de renda fixa: CDB, LCI e LCA.

2 – Procedimentos operacionais de negociação da B3 :

2.1 Participantes, negociação, controle de risco tecnológico;

2.2 Mercados de bolsa e mercados de balcão.

3 – Apreçamentos de derivativos e seus riscos:

3.1 Introdução aos mercados de derivativos;

3.2 Mercados futuros:

3.2.1 Introdução à técnicas de hedge;

3.2.2 Dólar: contratos cheios e mini-contratos;

3.2.3 Índice: contrato cheio e mini-contratos;

3.2.4 Interlúdio: operações day-trade;

3.2.5 O gerenciamento de risco de futuros.

3.3 Mercados de opções:

3.3.1 Propriedades das opções; estratégias usando opções;

3.3.2 Árvores binomiais;

3.3.3 O modelo Black-Scholes; derivação da fórmula de Black-Scholes;

3.3.4 Opções sobre futuros, moedas e índices;

3.3.5 As gregas e o gerenciamento de risco de opções.



VI – Metodologia:

O curso se valerá de um conjunto de atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas, como
estabelecido na resolução do Ensino Remoto Emergencial, seguirão o mesmo horário da aula previsto no
Plano Departamental e divulgado para os alunos por meio da coordenação, quando realizaram a matrícula
na disciplina, ou seja as atividades síncronas poderãos ser realizadas: para os alunos matriculados no turno
diurno nas terças e quintas, das 16hs às 18hs e para os alunos matriculados no turno noturno nas segundas
e quartas, das 21hs às 23hs, nos dias previstos de acordo com o calendário do Ensino Remoto Emergencial
para o 1o semestre de 2021.

As atividades assíncronas terão por objetivo a preparação para as discussões que serão realizadas nas
atividades síncronas, por meio de recomendações de leituras. 

As atividades síncronas se darão por meio de videoconferências por meio do “Google Meet”, acessadas
através do ambiente virtual de aprendizagem “Google Classroom” disponibilizado pela Universidade Federal
de Juiz de Fora. 
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