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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Administração 

Código/Disciplina: Administração Financeira 1 / CAD7131     

Tipo: ( X) Obrigatória (  ) Optativa 
Pré-requisito(s): CCN 7002 e MTM 7004 

Professor: André Luis da Silva Leite    e-mail: andre.leite@ufsc.br  

Carga Horária Semestral:  4    Carga horária síncrona: 24h/a (+6h/a 

presenciais) 

Carga horária assíncrona:  42 h/a 

Período/Fase: 5ª  Ano/semestre: 2020/1 

     

2. EMENTA:  

 

Administração Financeira e a Globalização. Os postulados da Administração Financeira. A 

função financeira na empresa. Os conceitos de risco e retorno. A gestão do capital de giro. 

Administração das disponibilidades, das contas a receber e dos estoques. Análise de índices 

financeiros. Alavancagem operacional e financeira. Análise das relações: custo-volume 

lucro.  

 

 

3. OBJETIVOS  DA DISCIPLINA:  

 

O objetivo geral da disciplina é o de expor as abordagens teóricas e práticas da 

administração financeira de curto prazo e demonstrar por meio de exercícios suas 

aplicações nas organizações. 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

1. Introdução à Administração Financeira. Decisão de Investimento, 

Financiamento e Operacional. Análise das Demonstrações Financeiras.  

2. Gestão do Capital de Giro. Ciclo Operacional e Financeiro. Financiamento 

do Capital de Giro.  

3. Gestão das Disponibilidades. Fluxo de Caixa. 

4. Gestão dos Valores a Receber. Política de crédito e cobrança. 

5. Gestão dos Estoques.  

6. Alavancagem operacional  



 

 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  
 

 

Para esta continuação do primeiro semestre de 2020, vamos ter aulas síncronas e 

assíncronas. Como este é um momento único e diferente para todos, obedeceremos às 

seguintes regras: 

1. A princípio, nossas aulas síncronas ocorrerão uma vez por semana, nelas haverá 

interação entre estudantes e professor visando a tirar dúvidas e à resolução de 

exercícios em conjunto.  

2. As aulas síncronas ocorrerão via Google Meet, cujo link será enviando com 

antecedência por E-mail via moodle.  

3. As aulas síncronas, em princípio, e com a anuência de todos estudantes, se darão às 

quintas-feiras nos horários regulares da disciplina, conforme consta no CAGR.  

4. As aulas assíncronas terão como objetivo apresentar a fundamentação teórica e 

exemplos. E, serão gravadas e disponibilizadas para todos via moodle. 

5. A estratégia a ser usada para aulas assíncronas serão vídeo-aulas gravadas e editadas 

previamente, e disponibilizadas para todos.  

6. A aferição da frequência se dará por meio tradicional nas aulas síncronas, e por 

meio de resolução de exercícios nas aulas assíncronas, respeitando-se o mínimo de 

75%, conforme resolução 17/Cun/1997.  

7. Caso haja algum problema de conexão, o sistema poderá ser substituído por outro a 

ser combinado com a turma. 

 

 

 

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

 

- Serão feitas duas avaliações com pesos idênticos. 

- A primeira avaliação será feita entre 13 e 15/10, versando sobre o conteúdo discutido das 

unidades 1, 2 e 3. 

- A segunda avaliação será realizada na semana do dia 27/11, e versará sobre o conteúdo 

discutido nas unidades 4, 5 e 6.  

- Serão estabelecidos prazos flexíveis para realização e entrega das avaliações.  

- Na semana do dia 15/12 será realizada avaliação de recuperação.  

- Todas as datas poderão ser revistas, em favor de demanda dos estudantes.  

- As atividades de avaliação, em princípio, ocorrerão no moodle e serão comunicadas com 

antecedência. 

 

Observações: 

1. As datas das provas e atividades acima constam no Cronograma de Aulas disponível no 

Moodle. 



2. Será atribuída nota 0 (zero) ao(a) estudante que não entregar as provas no prazo 

estabelecido. 

3. Será considerado aprovado o(a) estudante que apresentar ao final do semestre frequência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e média final igual ou superior a 6,0 

(seis vírgula zero). 

4. A frequência será cobrada de acordo com os seguintes critérios: 

 
Critérios Total de 

“presenças” 

Total de carga 

horária 

% Mínimo de 

“presenças” 

Presença nas 3 aulas presenciais (mês 

de março) 

3 6h/a 

27 aulas 

Presença nas 12 aulas síncronas 12 24h/a 

Entrega da Prova 1 (referente às 

Unidades 1,2 e 3) 

4 16h/a 

Entrega da Prova 2 (referente às 

unidades 4, 5, e 6) 

10 20h/a 

Resposta de questionário de avaliação 

da disciplina 

1 2h/a 

Total 36 100% 75% 

 

5. A presença nas aulas síncronas será verificada mediante o registro de acesso do estudante 

em algum momento da aula.  

7. O professor gravará as aulas síncronas, deixando-as disponível no Moodle (em caso de 

problemas técnicos o professor não terá como fazer nova gravação). 

8. O aluno que ao final do semestre obtiver média final entre 3,0 (três vírgula zero) e 5,5 

(cinco vírgula cinco) deverá realizar prova de recuperação contemplando todo o conteúdo 

ministrado na disciplina.  

9. O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar as 

provas previstas no Plano de Ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do 

Departamento de Ciências da Administração, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, e tendo 

o pedido deferido fará uma prova de 2ª chamada em data previamente agendada conforme 

 

 

8. ATENDIMENTO:  
 

 

Todo atendimento aos estudantes pode ser feito via E-mail: andre.leite@ufsc.br 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA: 
Dada a pouca disponibilidade de material eletrônico, iremos utilizar a bibliografia abaixo. 

Além desta, irei disponibilizar os slides do livro texto e teses, dissertações e artigos 

científicos sobre os temas abordados na disciplina.  

 

VITAL, J. Administração Financeira I. Florianópolis: Departamento de Ciências da 

Administração UFSC. 2 ed. 2012.  
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MODELO DE CRONOGRAMA DE AULAS* 
 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 

de frequência 

1** Semana de 4/03 Presencial 

Incluir o conteúdo a que se refere a 

aula/atividade, conforme o 

Conteúdo Programático (Exemplo: 

Unidade 1, Seção 1, Texto X, Texto 

Y, etc.) 

Incluir estratégias utilizadas. 
Presença do estudante 

na aula 

2** Semana de 9/03 Presencial Idem Incluir estratégias utilizadas. Idem 

 

1 

 

Data, 

Horário de início 

e fim 

Síncrona*** 

ou Assíncrona? 
Idem 

Incluir a estratégia de ensino-

aprendizagem (exemplo: 

discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência, vídeo-aula, 

leituras indicadas, estudo dirigido, 

atividade, lista de exercícios, 

prova, etc.). 

Incluir o critério de 

aferição de frequência 

(exemplos: será 

aferida pela entrega 

de uma atividade com 

entrega prevista para 

a semana 5 que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula; 

“presença” na aula 

síncrona, etc.). 

... Idem Idem Idem idem Idem 
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16 Idem Idem Idem Idem  
Idem 

Notas: *Sugere-se incluir que o cronograma de aulas é um plano e que poderá ser alterado se necessário, devendo-se informar a todos os 

estudantes sobre essas possíveis alterações.** Essas duas semanas referem-se às aulas presenciais realizadas no mês de março antes da suspensão 

das aulas. *** Para as aulas síncronas, indicar a plataforma utilizada ou informar que estará disponível no Moodle (exemplo: Síncrona, por meio 

de link disponível no Moodle). 

 

Observação: a ideia é que o cronograma sirva de guia para que o estudante se organize para a realização de seus estudos semanalmente.  

 


