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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Curso: Ciências da Administração (CAD) 
Disciplina: Administração Financeira II      Tipo: Obrigatória       Créditos: 04 
Código: CAD 7132      Pré-requisito: CAD 7131 
Carga horária: 72hs/a   Presencial: 06hs/a    Síncronas: 38hs/a    Assíncronas: 28hs/a 
Professor: Marcus Vinicius Andrade de Lima 
Horário: 3.1010.2 / 5.1010.2              E-mail: mv.ufsc@gmail.com  
Período/Fase: 6ª            Turma: 06301         Ano: 2020.1/2020.2* (excepcional) 

 
     

 
2. EMENTA 
 

Considerações gerais sobre administração financeira. Desempenho operacional e 
alavancagem financeira. Custo total de capital. Estrutura de capital. Avaliação de empresas 
no Brasil. Análise econômica e financeira de investimentos. 
 

 
3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
 

Explicar os fundamentos de Finanças Corporativas inseridas no ambiente econômico atual, 
mantendo as decisões financeiras da empresa moderna. 
 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
 

 Tratar das aplicações e financiamentos de longo prazo; 
  Calcular o custo total da empresa; 
  Calcular a estrutura de capital da empresa; 
  Avaliar empresas no Brasil (Valuation); 
 Analisar economicamente e financeira os investimentos. 

 

 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
5.1 Considerações gerais sobre administração financeira: conceitos fundamentais sobre 
administração financeira. A dinâmica das decisões financeiras no Brasil. A nova estrutura 
das demonstrações financeiras. 
 
5.2 Desempenho operacional e alavancagem financeira: Visão conceitual sobre 
desempenho. Análise do demonstrativo de resultado do exercício. Alavancagem financeira. 
 
5.3 Custo total de capital: Custo do capital de terceiros. Custo do capital próprio. Custo 
médio ponderado de capitais. 
 



5.4 Estrutura de capital: Considerações sobre estrutura de capitais. Teoria convencional. 
Avaliação do nível de endividamento. Estrutura de capital no Brasil.  
 
5.5 Avaliação de empresas: Considerações gerais. Valor da empresa pelo método do 
fluxo de caixa descontado. 
 
5.6 Análise econômica e financeira de investimentos: Valor Presente Líquido (VPL). 
Índice de Lucratividade (IL). Valor Presente Líquido anualizado (VPLa). Payback (Pb) 
simples e descontado. Taxa Interna de Retorno (TIR). 
 

 
6. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

O conteúdo programático será desenvolvido nos princípios de “ensino e aprendizagem” de 
acordo com os seguintes procedimentos metodológicos: 
 

 Conceitos fundamentados em exposição dialogada; 
 Vivência, debates e exemplos práticos; 
 Exercícios incentivados e associados às atividades de mercado; 
 Uso da calculadora HP-12C. 
 Anexo: Taxas de aprendizagem conforme tipo de atividade (Profª. Drª. Candice 

Steffen Holderbaum – Psicóloga) 
 
6.1 ESTRATÉGIAS ENSINO-APRENDIZAGEM 
 
[a] A trajetória definida para o ensino-aprendizagem foi composta por 3 encontros 
PRESENCIAIS, com 6 hs/a em 2020.1. Será acrescido no semestre 2020.2 por 19 
encontros SINCRONOS, com 38 hs/a, e 14 encontros ASSINCRONOS, com 28 hs/a. 
Esses encontros perfazem um total de 36 encontros com 72hs/a, conforme 
CRONOGRAMA do item 8. 
 
[b] As aulas SINCRONAS serão utilizadas oficialmente a plataforma Web Conferencia 
RNP da UFSC, conhecida por Mconf. Caso haja problemas de transmissão, a plataforma 
será substituída pela Google Meet ou Skype. Todos os endereços estarão disponíveis no 
Moodle Ufsc (apoio aos cursos presenciais). 
 
[c] As aulas SINCRONAS deverão ocorrer no dia da semana e horário registrado no 
CAGR 2020.1, para ser apresentado o conteúdo programático, conforme o 
CRONOGRAMA do item 8. Todas as aulas SINCRONAS serão GRAVADAS e 
disponibilizadas no YOUTUBE. O endereço estará disponível no Moodle Ufsc. 
 
[d] As aulas ASSINCRONAS serão utilizadas para resolução e discussão de atividades 
práticas e reais, assistir vídeo - aulas, indicação de leituras, entre outras, conforme 
CRONOGRAMA do item 8. 
 
[e] A FREQUENCIA é obrigatória para as aulas SINCRONAS e  ASSINCRONAS, 
respeitando o mínimo de 75% das presenças do item “a”. Caso o aluno não possa participar 
das aulas SINCRONAS será necessário apresentar um resumo digitalizado, de uma página 
A4, da aula prevista no cronograma item 8. É prerrogativa do professor aceitar ou não a 
qualidade do resumo apresentado. Para as aulas ASSINCRONAS deverá ser entregue a 
tarefa proposta pelo professor como resolução de casos práticos e reais, discussão de 
artigos, resumo de video-aulas, entre outras atividades que forem pertinentes da atualidade. 
 
[f] O conteúdo programático terá apoio de MONITORIA. Será divulgado no Moodle o 
cronograma de atendimento. 



 
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 
A verificação de aprendizagem no semestre compreende frequência e avaliações 
concomitantemente: 

  
 Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das atividades. 
 Três avaliações, com peso 1 (um) cada, na composição da média semestral 

 
Cálculo da Média Semestral (MS): 
 

MS = (Aval 1 + Aval 2 + Aval 3) / 3 
 
O aluno com frequência mínima exigida para a disciplina e média semestral igual ou 
maior que 6,0 (seis) estará aprovado na disciplina. 
 
O Art. 70, § 4º, do Regulamento do Curso de Graduação (RCG) dispõe “ao aluno que não 
comparecer (entregar) às avaliações e não apresentar (entregar) trabalhos no prazo 
estabelecido será atribuído nota 0 (zero)”. 
 
O aluno que por motivo de força maior deixar de realizar as avaliações, deverá formalizar 
ao professor da disciplina por via e-mail (Moodle) a sua justificativa. 
 

As avaliações não realizadas e devidamente justificada pelo aluno serão recuperadas após a 
última avaliação do semestre, estipulada no CRONOGRAMA do item 8 do Plano de 
ensino, antes da Prova de Recuperação Final (REC). 
 
O aluno com frequência mínima exigida para a disciplina e média semestral entre 3,0 (três) 
e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito à avaliação de recuperação (REC) no final do 
semestre que abrangerá todo o conteúdo do programa da disciplina, conforme 
CRONOGRAMA do item 8.  
 
A Média Final da Avaliação Semestral (MF) será a média aritmética simples entre a média 
semestral (MS) e a avaliação de recuperação (REC), conforme fórmula abaixo: 
 

MF = (Média Semestral + Avaliação de Recuperação) / 2 
 
Se a média final da avaliação semestral (MF) for igual ou maior que 6,0 (seis), o aluno 
estará aprovado na disciplina. 
 
7.1 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 
 
As avaliações serão disponibilizadas no Moodle, no dia e hora da disciplina prevista no 
CAGR, conforme CRONOGRAMA do item 8. O aluno terá 2 (duas) horas para realização 
da avaliação e mais 30 (trinta) minutos para devolvê-la via Moodle.  
 

 
8. CRONOGRAMA  
 
As datas previstas no cronograma poderão ser ajustadas conforme a necessidade 
pedagógica exigida pelo conteúdo programático no decorrer do semestre. Consta no 
cronograma 06hs/a PRESENCIAIS (P), acrescido de 38hs/a SINCRONAS (S) e 28hs/a 
ASSINCRONAS (A), conforme quadro abaixo: 
 
 



 
 
 

DATA AULA

Março 2020.1
05 P Apresentação do Plano de Ensino
10 P Capítulo 1  apresentação do conteúdo teórico
12 P Capítulo 2 apresentação do conteúdo teórico

Setembro 2020.2
01 S Reapresentação do Plano de Ensino
03 S Capítulo 1 reapresentação do conteúdo teórico 
08 S Capítulo 2  reapresentação do conteúdo teórico
10 S Capítulo 2 aplicação prática do conteúdo teórico
15 S Capitulo 2 aplicação prática do conteúdo teórico
17 S Capitulo 2 aplicação real do conteúdo teórico
22 A Capítulo 2 aplicação real do conteúdo teórico
24 S Capítulo 3 apresenação do conteúdo teórico
29 S Capítulo 3 aplicação prática do conteúdo teórico 

Outubro 2020.2
01 S Capítulo 3 aplicação real do conteúdo teórico
06 A Capítulo 3 aplicação real do conteúdo teórico
08 A AVALIAÇÃO 1: Capítulo 1, 2 e 3
13 A Correção da AVALIAÇÃO 1
15 S Capítulo 4 apresentação do conteúdo teórico
20 S Capítulo 4 apresentação do WACC mínimo
22 S Capítulo 4 aplicação real do WACC mínimo
27 A Capítulo 4 aplicação real do WACC mínimo
29 S Capítulo 4 apresentqção do nível de endividamento

Novembro 2020.2
03 S Capítulo 4 aplicação  real do nivel de endividamento
05 A Capítulo 4 aplicação  real do nivel de endividamento
10 A AVALIAÇÃO II: Capítulo 4
12 A Correção AVALIAÇÃO II
17 S Capítulo 5 apresentação prática de valuation
19 S Capítulo 5 apresentação prática do fluxo de caixa
24 S Capítulo 5 aplicação real de valuation
26 A Capítulo 5 aplicação real de valuation

Dezembro 2020.2
01 S Capítulo 6 apresentação da aplicação prática
03 S Capítulo 6 apresentação da aplicação prática
08 A AVALIAÇÃO III: Capítulo 5 e 6
10 A SEGUNDA CHAMADA AVALIAÇÃO I, II e III
15 A RECUPERAÇÃO
# A Horas aulas distribuidas nas avaliações
# A Horas aulas distribuidas nas avaliações

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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