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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

 
EMENTA 

AVALIAÇÃO 
 

O principal objetivo de uma disciplina de pós-graduação strictu-sensu é preparar o aluno para 
a docência e para a pesquisa no campo da disciplina em questão. Para a docência, pretende-
se colocar o aluno num nível intermediário de domínio do conteúdo da disciplina para que, ao 
longo da sua carreira, consiga avançar. Para a pesquisa, pretende-se dar o fundamento sobre 
o qual se estabelecem as discussões e as pesquisas no campo específico de conhecimento 
da disciplina, para que o aluno tenha condições de estudar e responder questões 
contemporâneas.  
 

Decisões Financeiras; Objetivo da Administração Financeira; Investimentos: técnicas de 
análise; Investimento: retorno e risco; Financiamento: dívida e ações; Estrutura de Capital; 
Alavancagem; Dividendos; Mercados eficientes. 
 

 Atividade Peso  Obs.  Observações: 
 

 

  
Participação nas aulas / respostas às 

questões  
40 %   

 
Apresentação de aula, projeto de 

estudo / pesquisa  
40 % (1)  

 

Observação: o aluno que obtiver os 80%, recebe um bônus de 20%. 
 
Notas: 

- [0, 5) = reprovado 
- [5, 7) = C 
- [7, 9) = B 
- [9, 10] = A 

 
 
SOBRE PRESENÇA MÍNIMA 
 
A presença mínima obrigatória deve seguir o regimento do programa. 
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INSTRUÇÕES DETALHADAS (ESTRUTURA DAS AULAS) 
 

Aula 1: apresentação da disciplina 
 
Da aula 2 até a 9 
 Primeira parte: perguntas que deverão ser respondidas pelos alunos 
 Segunda parte: aula ministrada pelo professor 
 Terceira parte: (re)discussão das perguntas iniciais 
 
Da aula 10 até a 14 
Serão apresentados temas, que serão atribuídos aos alunos. Com base no tema atribuído, 
os alunos deverão apresentar uma aula e um projeto de estudo / pesquisa: 
 Aula básica sobre o assunto – 50 a 70 minutos 
 Apresentação do Projeto de Estudo / Pesquisa – 2 horas 

- Introdução (pano de fundo, motivação, pergunta a ser respondida, objetivos); 
- Discussão da literatura – teórica; 
- Revisão das pesquisas empíricas que investigaram o tema / questões nos 

últimos cinco anos; 
- Proposta de trabalho / pesquisa / investigação 
- Apresentação da fonte do material necessário para se fazer a pesquisa 

 
Aula 15 – Avaliação da disciplina e consolidação da avaliação dos alunos 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AULA DATAS TÓPICOS E LEITURA NECESSÁRIA 

1 09/08 

Apresentação da disciplina e dos alunos e distribuição dos temas 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 
 

 

2 16/08 

Introdução e Investimentos: o básico dos métodos de análise  
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 
 

Decisões Financeiras e Objetivo da Administração Financeira (RWJL cap 1) 
Fluxos, valor presente, simplificações (RWJL cap 4) 
 

3 23/08 

Introdução e Investimentos: o básico dos métodos de análise (continuação) 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

Payback, TIR, IL e VPL; a taxa de reinvestimento (RWJL cap 5) 
Fluxo de caixa; fluxos e taxas nominais e reais (RWJL cap 6) 
 

4 30/08 

Investimento: retorno e risco 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

Retorno e risco: técnicas básicas para análise de projetos (RWJL cap 7) 
Retorno e risco: o básico da estatística (RWJL cap 10) 
 

 06/09 Semana da Pátria – não haverá aula 

5 13/09 

Investimento: retorno e risco (continuação) 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

Retorno e risco: o CAPM (RWJL cap 11) 
Risco e custo de capital: análise de projetos (RWJL cap 13) 
 

6 20/09 

Financiamento: instrumentos básicos 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

Títulos de dívida (RWJL cap 8) 
Ações (RWJL cap 9) 
 

7 27/09 

Estrutura de Capital e Dividendos  
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

O básico e a origem nas proposições de MM (RWJL cap 16) 
O uso da dívida e as proposições teóricas (RWJL cap 17) 
 

8 04/10 

Estrutura de Capital e Dividendos (continuação) 

 
 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

Mercados eficientes (RWJL cap 14) 
Dividendos (RWJL cap 19) 

9 18/10 

Alavancagem (Financiamento) e Orçamento de Capital (Investimento) 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

Alavancagem e Orçamento de Capital (RWJL cap 18) 

10 25/10 Aula sobre tema selecionado e apresentação de projeto de estudo / pesquisa 
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11 01/11 

Aula sobre tema selecionado e apresentação de projeto de estudo / pesquisa 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

12 08/11 

Aula sobre tema selecionado e apresentação de projeto de estudo / pesquisa 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

13 22/11 

Aula sobre tema selecionado e apresentação de projeto de estudo / pesquisa 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

14 29/11 

Aula sobre tema selecionado e apresentação de projeto de estudo / pesquisa 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 

15 06/12 

Aula sobre tema selecionado e apresentação de projeto de estudo / pesquisa 
 

 Aula Expositiva,  Discussão dos textos,  Apresentação de alunos,  Exercícios,  Prova. 

 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA  
 
Leitura mínima 

- Ross, Westerfield, Jaffe e Lamb, Administração Financeira, McGrawHill (RWJL). 
 
Leitura complementar 

- Copeland, Weston e Shastri, Financial Theory and Corporate Policy (CWS); e 
- Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, McGrawHill (BM). 

 
Leitura / pesquisa obrigatória – artigos  

- Os temas e os artigos indicados para cada tema serão entregues na primeira aula. 
 


