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Código: CAD9150 Carga Horária: 60 horas  Créditos: 4 
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2. EMENTA:  
Juros Simples e Descontos Simples; Equivalência de Capitais no regime de juros simples; Juros 
Composto e Descontos Composto; Equivalência de Capitais no regime de juros compostos; 
Rendas ou Anuidades; Rendas Constantes e Rendas variadas; Sistemas de Amortização; 
Avaliação Econômica de Projetos de Investimento; Inflação e correção monetária. 
 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ter condições de aplicar os conceitos apreendidos e: 

Desenvolver sua capacidade de raciocínio lógico e organizado, bem como aplicar 
diferentes taxas de juros, tipos de rendas, amortização e calcular diferentes métodos de 
avaliação de projetos.  

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

 Identificar, calcular e debater problemas de juros simples, descontos simples e 
equivalência de capitais no regime de juros simples. 

 Listar, interpretar e praticar problemas de juros composto, descontos composto e 
equivalência de capitais no regime de juros compostos. 

 Descrever, empregar e diferenciar os tipos de rendas ou anuidades tais como 
rendas constantes e rendas antecipadas. 

 Diferenciar os tipos de sistemas de amortização de dívidas. 

 Elaborar a planilha do empréstimo ou plano de amortização (com e sem carência) e 
localizar na mesma o estado da dívida em um período qualquer. 

 Calcular a inflação usando índice de preços e como determinar a inflação 
acumulada em determinado período. 

 Identificar e calcular a taxa aparente e a taxa real. 

 Descrever e aplicar os mais importantes métodos de avaliação de projetos de 
investimentos. 

 Identificar e calcular o valor presente líquido de um fluxo de caixa de um projeto 
de investimento. 

 Interpretar e calcular a taxa interna de retorno de um projeto. 
 
 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 



 
 

 
 

Unidade 1 – Conceitos Fundamentais de Matemática Financeira 

 Conceitos Fundamentais de Matemática Financeira  

 Elementos Básicos: Fluxo de Caixa e Taxa de Juros 

 

Unidade 2 – Regime de Juros Simples (Capitalização Simples) 

 Regime de Juros Simples (Capitalização Simples)  

 Conceitos e Fórmulas Básicas  

 Taxas de Juros Proporcionais e Equivalentes  

 Taxas Proporcionais e Taxas Equivalentes 

 Descontos em Regime de Juros Simples  

 Conceito de Desconto 

 Desconto Racional (Por Dentro) 

 Desconto Comercial (Desconto Bancário, ou Por Fora) 

 Custo Efetivo do Desconto Comercial Simples 

 Equivalência de Capitais: Equivalência de Fluxos de Caixa, Equivalência de Fluxos de 

Caixa em Desconto Racional e Equivalência de Fluxos de Caixa em Desconto Comercial.  

 

Unidade 3 – Regime de Juros Compostos 

 Regime de Juros Compostos 

 Fórmulas Básicas 

 Capitalização e Descontos 

 Taxas de Juros em Regime de Juros Compostos 

 Desconto em Juros Compostos 

 Valor Presente de um Fluxo de Caixa 

 Taxa Interna de Retorno de um Fluxo de Caixa 



 
 

 
 

 Equivalência de Fluxos de Caixa 

 

Unidade 4 – Rendas, ou Anuidades. 

 Rendas, ou Anuidades. 

 Classificação das Rendas e Nomenclatura Adotada 

 Equivalências Básicas em Rendas  

 Rendas Postecipadas e Imediatas 

 Rendas Postecipadas e Diferidas 

 Rendas Antecipadas e Imediatas 

 Rendas Fracionárias: a questão da taxa de juros 

 

Unidade 5 – Sistemas de Amortização 

 Sistema de Prestação Constante (SPC)  

 Sistemas de Amortização Constante (SAC) 

 

Unidade 6 – Avaliação Econômica de Projetos de Investimento 

 Avaliação Econômica de Projetos de Investimento  

 Dados Básicos para o Estudo dos Projetos  

 Métodos de Análise  

 Análise Comparativa dos Métodos  

 

Unidade 7 – Inflação e Correção Monetária 

 Inflação e Correção Monetária  

 Índice de Preços  

 Índice e Taxa de Inflação ou de Correção Monetária  



 
 

 
 

 Taxa de Juros Aparente e Real  

 Índice de Correção Monetária como Inflator e como Deflator  

 Financiamentos com Correção Monetária  

 
 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:  
O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos: 

 Livro texto 

 Vídeos-aula 

 Atividades 

 Chat 

 Tutoria à 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 vídeos-aula complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de exemplos 
práticos e explicações detalhadas do professor. O aluno pode assistir às vídeos-aula 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 à distância. 
A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de ensino-
aprendizagem. 
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. AVALIAÇÃO 

Item Percentual Descrição 

Prova 1 60% Prova escrita aplicada 21/12/19 

Atividade 1 15% Trabalho escrito entregue até o dia 10/11/19 

Atividade 2 15% Trabalho escrito entregue até o dia 1/12/19 

Participação nos 

fórum e chat 

10% Participação nos chat e fórum 



 
 

 
 

 

OBSERVAÇÕES:  

Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores. 

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 3,0 terá 

direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou igual a 5,5 

terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer recuperação será a 

média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da prova de recuperação. 

Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a 

dependência de acordo com as normas do curso. 

8. Cronograma da Disciplina 

30/09 Início da Disciplina 

Chat 1 (11 às 12 hs e 19 às 20 hs) 

10/11 Entrega da Atividade 1 

01/12 Entrega da Atividade 2 

Chat 2 (11 às 12 hs e 19 às 20 hs) 

21/12 Prova Final 

22/12 Fórum  

07/02/20 Prova 2 Chamada 

21/02/20 Prova de Recuperação 

 

 

Lembretes  
  

 Os alunos devem lembrar que os tutores e/ou professores estão para auxiliar e não para 
resolver a lista toda e/ou tarefas.   

 

 Não serão consideradas as tarefas idênticas feitos por diferentes alunos. O objetivo das 
tarefas é que o aluno desenvolva o seu próprio raciocínio.  
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