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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
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Código: CAD9111 Carga Horária: 60 horas Créditos: 3 
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2. EMENTA:  

A área financeira dentro do contexto da empresa. O dilema do administrador: liquidez e 

rentabilidade. A análise financeira por objeto. Índices financeiros. Planejamento das 

necessidades de capital de giro. Administração do ativo circulante: disponibilidade e 

componentes realizáveis. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

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

administração financeira de curto prazo, demonstrando sua aplicação nas organizações. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 

 Demonstrar a importância do estudo da Administração Financeira para o 

desenvolvimento das organizações; 

 Identificar, analisar e avaliar as decisões e procedimentos da gestão financeira de 

curto prazo ou, seja, a gestão do capital de giro, quanto à aplicação dos fundos 

em suas diversas atividades e o respectivo financiamento dos mesmos.  

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 Unidade 1 - Introdução à Administração Financeira. Decisão de Investimento, 

Financiamento e Operacional.  

 Unidade 2 - Gestão do Capital de Giro. 

 Unidade 3 - Ciclo Operacional, Financeiro e Econômico. Gestão de Caixa.  

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

 Unidade 5 - Gestão dos Estoques. 

 

 

 



 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:  O desenvolvimento das atividades do curso 

com o uso dos seguintes recursos: 

 Livro texto 

 Vídeo-aulas 

 Atividades 

 Fórum 

 Chats com professor 

 Tutoria a distância 

 

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará 

sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação 

de textos, livros e sites visando um melhor desenvolvimento do processo a distância. 

As vídeo-aulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de exemplos 

práticos e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir as vídeo-aulas no 

tempo que julgar adequado. 

O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

disciplina, conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso 

de ferramentas de interatividade, para sanar suas dúvidas com o professor, através do 

chat com o professor (previamente agendados) ou com a tutoria a distância, que está 

disponível de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00 horas. 

A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de 

ensino-aprendizagem ou por e-mail. 

Em complemento, a tutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 

funcionamento do pólo. Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação 

dos tutores presenciais. 

Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu pólo de ensino, sob 

coordenação dos tutores presenciais. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:   

a) Atividades de aprendizagem – 4,0 pontos 

Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores. 

b) Prova presencial – 6,0 pontos 

O conteúdo da prova estará contido no Livro Texto, nas Vídeo-Aulas e nos materiais 

complementares. 

 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. ASSAF NETO, A. Administração de capital de giro. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

2. ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

3. ASSAF NETO, Alexandre. Curso de Administração Financeira. São Paulo: 

Atlas. 2009. 

4. BREALEY, R. A.; MYERS, S.C.; ALLEN, F. Principles of corporate finance. 

8ª ed., New York: McGraw-Hill, 2006. 

5. GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 12ª ed., São Paulo: 

Pearson, 2010.  



 

6. GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, E. Administração financeira. São Paulo: 

Saraiva, 1998.  

7. LEMES Jr, A. B.; CHEROBIM, A. P.; RIGO, C. M. Administração 

Financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. Rio de Janeiro: 

Campus, 2002.  

8. MATIAS, A. B. (org.) Finanças corporativas de curto prazo. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

9. ROSS, S.A.; WESTERFIELD, R.W.; JAFFE, J.F. Administração financeira. 

São Paulo: Atlas, 2007.  

 

 


		2020-07-20T15:51:08-0300




