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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Ciências da Administração 

Disciplina: Administração Financeira II 

Professor: Walter Vicente Gomes Filho 

E-mail: professor.wg@gmail.com 

 

 

Código: CAD7132 Carga Horária: 72h Créditos: 04 

Tipo: Obrigatória                    Pré-requisito: CAD 7131 

Horário: 3.1830.2 /  5.1830.2 

Período/Fase:     6ª        Turma: 06316        Ano: 2020.1 
 

     

 

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. 

 

5.6 Avaliação de empresas: Considerações gerais. Valor da empresa pelo método do fluxo 

de caixa descontado. 

 

5.7 Análise econômica e financeira de investimentos: Valor presente Líquido (VPL). 

Índice de Lucratividade (IL). Valor presente líquido anualizado (VPLa). Payback (Pb). 

Taxa interna de retorno (TIR). 

 

6. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

Aulas expositivas e dialogadas, exercícios práticos e discussão de casos e tarefas e/ou 

trabalhos programados contendo: 
 

 Conceitos fundamentados; 

 Vivência e debates; 

 Exercícios incentivados e associados aos conteúdos de artigos científicos; 

 Leituras dirigidas; 

 Uso da calculadora HP-12C. 

 

6.1 ESTRATÉGIAS ENSINO-APRENDIZAGEM  

  

Desde o início do semestre letivo houveram 3 encontros PRESENCIAIS (P) que 

totalizaram 6 horas/aula, e para concluí-lo teremos ainda neste segundo semestre de 2020 

26 AULAS SÍNCRONAS, com 52 horas/aula, e 7 AULAS ASSÍNCRONAS, com 14 

horas/aula. 

 

Desta forma, ao final do semestre, teremos um total de 72 horas/aula que serão distribuídos 

conforme CRONOGRAMA descrito no item 8 logo abaixo.  

  

Para as aulas SÍNCRONAS serão utilizadas a plataforma Google Meet e alternativamente 

(SOMENTE) em caso de algum problema a plataforma ZOOM. Todos os endereços e links 

estarão claramente expressos e disponíveis no Moodle Ufsc (apoio aos cursos presenciais). 

Nestas aulas SÍNCRONAS nossos encontros ocorrerão no mesmo dia e horário registrado 

no CAGR 2020.1, onde serão apresentados os conteúdos programáticos e demais 

atividades, conforme o CRONOGRAMA descrito no item 8 logo abaixo. 

  

Para as aulas ASSÍNCRONAS serão direcionadas atividades de exercícios, pesquisas, 

proposição de soluções práticas para casos reais, leituras, assistir vídeos, dentre outras, 

conforme o CRONOGRAMA descrito no item 8 logo abaixo. 

 

A FREQUÊNCIA é obrigatória tanto para as aulas SÍNCRONAS, como para aquelas 

ASSÍNCRONAS, mantendo-se o mínimo de 75% das presenças para a aprovação.  

 

Nas aulas SÍNCRONAS o professor procederá chamada regular na mesma plataforma onde 

estará ministrando a aula.  

 

Nas aulas ASSÍNCRONAS o aluno deverá entregar a atividade proposta concluída, 

remetendo-a até a data e horário estipulado, de acordo com os requisitos solicitados e 

orientações para a mesma.  

 

ATENÇÃO: PLÁGIOS OU CÓPIAS DE QUALQUER NATUREZA NÃO SERÃO 

TOLERADOS E ENVOLVERÃO A DESQUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PARA 



TODOS OS ENVOLVIDOS, TANTO PARA O REQUISITO DE FREQUÊNCIA 

COMO PARA O REQUISITO DE AVALIAÇÃO. 

 

 

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 aulas PRESENCIAIS, 

SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS. 

 

 Três avaliações, com pesos iguais na composição da média semestral, incluindo 

provas e entrega programada de tarefas e trabalhos como segue: 

 

                     AVALIAÇÃO 1 =  P1 

                     AVALIAÇÃO 2 =  P2 

                     AVALIAÇÃO 3 = Ts 

 

 

Onde:  

 

P1= Prova bimensal 1  

 

P2 = Prova bimensal 2 

 

Ts = Média aritmética dos exercícios e tarefas relacionadas às aulas ASSINCRONAS 

 

 

 

Cálculo da Média Semestral (MS): 

 

 

          MS = (AVALIAÇÃO1 + AVALIAÇÃO2 + AVALIAÇÃO3) / 3 

 

 

 

 

OBS1: O aluno terá um prazo flexível para a entrega das suas avaliações: 

 

 P1: A prova será disponibilizada via MOODLE/UFSC no ínicio do horário regular 

de aula, e o aluno terá 4 horas em 20/10 das 19h até as 23h, para devolvê-la 

devidamente resolvida e finalizada, devendo enviá-la para o e-mail 

professor.wg@gmail.com até o final deste prazo. O professor permanecerá durante 

todo o tempo regular da aula em atendimento no Google Meet no link 

disponibilizado para a aula SÍNCRONA, para eventuais dúvidas ou 

esclarecimentos;  

 

 

 P2: A prova será disponibilizada via MOODLE/UFSC no ínicio do horário regular 

de aula, e o aluno terá 4 horas em 10/12 das 19h até as 23h, para devolvê-la 

devidamente resolvida e finalizada, devendo enviá-la para o e-mail 

professor.wg@gmail.com até o final deste prazo. O professor permanecerá durante 

todo o tempo regular da aula em atendimento no Google Meet no link 
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disponibilizado para a aula SÍNCRONA, para eventuais dúvidas ou 

esclarecimentos; 

 

 

 Ts: os exercícios e tarefas individuais propostos para as aulas ASSÍNCRONAS 

serão disponibilizados via MOODLE/UFSC no início do horário regular para cada 

aula e deverão estar concluídos e enviados para o e-mail professor.wg@gmail.com 

até uma semana após sua liberação.  

 

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 às avaliações e não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuído 

nota 0 (zero)”. 
 

 

O Art. 74 do RCG dispõe, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar 

de realizar avaliações prevista no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação 

à Chefia do Departamento de Ensino na qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 3 

(três) dias úteis, recebendo provisoriamente a menção I. 
 

§1º Cessado o motivo que impediu a realização da avaliação, o aluno, se autorizado pelo 

Departamento de Ensino deverá fazê-la, quando então, tratando-se de nota final, será 

encaminhada ao DAE, pelo Departamento de Ensino. 
 

 

As avaliações não realizadas e devidamente aprovadas pela Chefia do Departamento de 

Ensino serão recuperadas oportunamente em data a ser definida pelo professor da 

disciplina, 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. 
 

 

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. 

 

 

 

OBS2: O aluno poderá compensar suas ausências nas aulas SÍNCRONAS: 

Em até uma semana após sua ausência o aluno deverá contatar o professor pelo e-mail 

professor.wg@gmail.com e este disponibilizará material com conteúdo equivalente e uma 

lista de exercícios específicos referentes ao conteúdo da aula perdida que deverá ser 

respondida e devolvida ao professor em um prazo de até 10 dias após sua liberação.   
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8. CRONOGRAMA  
 

As datas previstas para as avaliações poderão ser ajustadas conforme a necessidade 

pedagógica exigida pelo conteúdo programático no decorrer do semestre: 
 

 

DATA TIPO DE AULA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

05/mar P Apresentação da Disciplina e Plano de Ensino 

10/mar P Introdução à Administração Financeira 

12/mar P Taxa Mínima de Atratividade e Custo de Oportunidade 

01/set S Reapresentação do Plano de Ensino 

03/set S Reapresentação do conteúdo teórico 

08/set S Reapresentação do conteúdo teórico 

10/set S Risco Econômico e Risco Financeiro 

15/set S Desempenho Operacional 

17/set S ROA, ROI e ROE 

22/set A Exercícios I.a 

24/set S Exercícios I.b 

29/set S Lucros Operacionais  

01/out S Alavancagem Financeira 

06/out A Exercício II.a 

08/out S Exercício II.b 

13/out S Custos de Capital de Próprio e de Terceiros  

15/out S Revisão e Exercícios 

20/out A PROVA P1 

22/out S Riscos (BETA) 

27/out S Custo Médio Ponderado do Capital - WACC 

29/out S Exercícios III 

03/nov S Estrutura de Capital: Teoria Convencional 

05/nov S Estrutura de Capital: Teoria Modigliani-Miller 

10/nov A Exercícios IV.a 

12/nov S Exercícios IV.b 

17/nov S Fluxo de Caixa 

19/nov S Taxa de Desconto 

24/nov S Avaliação de Empresas 

26/nov S VPL, PAY BACK 

01/dez S TIR, Índice de Lucratividade 

03/dez A Exercícios V 

08/dez S  Revisão e Exercícios 

10/dez A PROVA P2 

15/dez S REVISÃO PARA REC 

17/dez A REC 

17/dez S ATENDIMENTO AOS ALUNOS E ENCERRAMENTO DA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

A bibliografia necessária a cada aula será disponibilizada digitalmente via 

MOODLE/UFSC e compreende pontos específicos da seguinte referência: 

 

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7ª ed. 3º reimp. - São Paulo: Atlas, 

2016. ASSAF NETO, A; LIMA, F. G. Curso de Administração Financeira. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

A bibliografia necessária a cada aula será disponibilizada digitalmente via 

MOODLE/UFSC e compreende pontos específicos das seguintes referências: 

 

GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 10 ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2003. 

 

HOJI, M. Administração financeira: uma abordagem prática. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2004. LEMES JR, A. B; RIGO, C. M; CHEROBIM, A. P. M. S. Administração financeira: 

princípios, fundamentos e práticas brasileiras. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

 

11. BIBLIOGRAFIA DIGITAL 
 

Esta bibliografia será integralmente disponibilizada digitalmente via MOODLE/UFSC: 

 

MORITZ, G. O; VITAL, J. T. Administração Financeira II. Curso de Graduação em 

Administração, modalidade a Distância. Florianópolis: Departamento de Ciências da 

Administração, UFSC, 2011. 
 

 

 

12. ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
 

 

O aluno poderá requisitar um horário para atendimento individual pelo e-mail 

professor.wg@gmail.com .O professor retornará, informando data e horário do 

agendamento e número de WhatsApp para a vídeo chamada.  

 

mailto:professor.wg@gmail.com

