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Funções e objetivos da administração financeira. Análise econômico-financeira.
Planejamento financeiro a curto prazo. Análise de decisões de investimento. Sistema
financeiro e mercado de capitais. Forma de acesso aos mercados financeiros e de
capitais. Decisões de financiamento. Custo e estrutura de capital.
OBJETIVOS
GERAL: Compreender os principais conceitos teóricos para formulação de decisões na
área de finanças, tendo sempre em mente o objetivo do retorno ao acionista ou
proprietário e dentro do contexto evolutivo pelo qual passa a área e a teoria da
Administração Financeira.
ESPECÍFICOS:
1. Identificar as funções e objetivos da administração financeira;
2. Preparar o planejamento financeiro de curto prazo;
3. Desenvolver modelo de orçamento empresarial;
4. Ter uma visão geral do ambiente financeiro;
5. Compreender o mecanismo de gestão das Finanças Públicas;
6. Conhecer os efeitos dos diversos tipos de alavancagem nas organizações;
7. Analisar as Demonstrações Financeiras através da utilização de Índices;
8. Possibilitar a compreensão dos mecanismos de decisões de investimento e
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financiamento, gestões de investimento e do financiamento;
PERFIL DO EGRESSO
O egresso do curso de Ciências Contábeis da FAT deve estar apto a compreender as
questões socioeconômicas nos diferentes modelos de organização e exercer o pleno
domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo produção e utilização de relatórios
contábeis, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de
informações financeiras, patrimoniais e governamentais. Espera-se que ele não apenas
esteja apto a contribuir para que as organizações alcancem maior grau de eficácia, sob o
ponto de vista econômico-financeiro, mas também possa tratar a Contabilidade como
instrumento de apoio à cidadania. O pressuposto fundamental é o de que, neste limiar de
século, as organizações devem ser exigidas a prestar contas mais amplas sobre os
efeitos sociais de suas atividades.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 As funções e objetivos da administração financeira
1.1 Conceitos e noções de administração financeira
1.2 O Papel da Administração Financeira e do administrador financeiro
1.3 O ambiente operacional e tributário da empresa
1.4 Relação entre Administração Financeira e outras disciplinas
1.5 As Organizações Empresariais
1.6 Planejamento Financeiro
2 As funções do Administrador de finanças
2.1 O Gestor Financeiro e suas atividades
2.2 Metas do Gestor Financeiro
3 Noções de Instituições Financeiras e Mercado
3.1 Instituições Financeiras
3.2 Mercado Financeiro
3.3 Mercado de Capital
3.4 O Papel do Banco de Investimentos
3.5 O Valor do Dinheiro no Tempo
3.5.1 Processo inflacionário
3.5.2 Números Índices
3.5.3 Juro real
3.5.4 Cupom Cambial
3.5.5 Valor Presente e Futuro
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3.5.6 Valor Presente de Perpetuidade
3.6 Métodos de avaliação de Fluxo de Caixa
3.6.1 Valor Presente Líquido
3.6.2 Taxa Interna de Retorno
4 Alavancagem
4.1 Análise do Ponto de Equilíbrio
4.2 Alavancagem Operacional
4.3 Alavancagem financeira
4.4 Alavancagem Total: efeito combinado
5 Orçamentos
5.1 Problemas de orçamentos
6 Planejamento e controle financeiro
6.1 Instrumento de planejamento e controle financeiro
6.2 Desenvolvimento de um modelo de orçamento
MACRO-ORGANIZAÇÃO DO CURSO
O curso está organizado segundo taxonomia voltada para a apresentação de conceitos,
discussão dos temas e realização de exercícios práticos e estudo de casos. O semestre
está dividido em três unidades onde serão exigidas pelo menos três avaliações e para
conclusão, se necessária, deverá ser realizada avaliação final com os alunos que não
obtiveram conceito suficiente para aprovação na disciplina.
METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICOS
Os objetivos serão atingidos com apresentação teórica e prática dos temas que compõem
a ementa e seguidos da realização de discussão e debates. Os conteúdos serão
relacionados com situações práticas de aprendizagem, através de estudos individuais e
em grupos, sensibilização com dinâmicas para a contextualização dos assuntos, com
utilização de textos da bibliografia básica e estimulação para a busca da referência
complementar. Para facilitar o entendimento dos alunos serão utilizados os recursos
visuais disponíveis: quadro branco, piloto, retro-projetor, transparências, data show,
computador, flip-chart. Os discentes serão orientados e estimulados a buscarem o senso
crítico sobre a aplicabilidade ou não da administração financeira e orçamentária na
profissão do contador através de leituras específicas e exercícios práticos.
Serão apresentados técnicas e métodos de avaliação de negócios voltados para a
utilização prática na profissão do contador para a tomada de decisões, através da análise
de dados, demonstrações dos modelos, inter-relacionando os conteúdos com as
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disciplinas afins, utilizando-se dos recursos visuais existentes.
Serão realizados trabalhos em grupos com elaboração e resolução de exercícios práticos
em sala de aula envolvendo todos os assuntos abordados.
No decorrer das unidades serão aplicadas avaliações dentro dos critérios estabelecidos
pela Instituição de Ensino.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações serão realizadas em duas etapas (unidades), devendo o aluno somar o
mínimo de 14 (quatorze) pontos, com isso ele estará aprovado com média final igual ou
superior a 7.0 (sete).
Se o aluno não obtiver 14 pontos (média 7.0), poderá, ainda, ser beneficiado pela
Globalização dos Resultados, que só ocorrerá quando o aluno obtiver o mínimo de 10
pontos (média 5.0) em cada disciplina cursada no semestre. A média final dar-se-á a partir
da média aritmética de (média global na unidade I), (média global na unidade II), ou seja,

MF =

M1 + M 2
≥ 7 ,0 .
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Para os alunos que, mesmo com o sistema de Globalização de Resultados, não
conseguirem aprovação em determinada disciplina, será realizada Prova Final, na qual ele
deverá obter, como resultado, média igual ou superior a 6,0. Os demais critérios estão
determinados pela Faculdade em material divulgado ao aluno.
As avaliações ocorrerão através de provas escritas, dentro das unidades, envolvendo os
assuntos abordados no período determinado e nos períodos a seguir, estabelecidos pela
Instituição.
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