
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

P L A N O  D E  E N S I N O  
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Bacharelado em Administração 

Disciplina: Administração Financeira I 

 

Ano Letivo: 2021 

Semestre: 05 

Turno: Noturno 

Carga Horária: 75 

Nome do 
Professor: 

Robson Antonio Tavares Costa 

 

I – EMENTA  
A função financeira na empresa, abordando os aspectos de planejamento financeiro, 
liquidez, rentabilidade, índices e indicadores financeiros; o mercado financeiro: 
estrutura e funcionamento. 

 

II – OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
O curso visa a desenvolver a teoria e a prática do uso das modernas técnicas de 

gerenciamento financeiro de curto prazo. Aprofundando-se nas análises que 

possibilitam avaliar e acompanhar a gestão financeira empresarial, necessárias ao 

processo de tomada de decisão. 

Dotar o discente de conhecimento sobre o controle e planejamento financeiro, torná-lo 

apto a administrar o capital de giro, iniciar o aluno no conhecimento da administração 

financeira. Propondo ainda apresentar as decisões estratégicas de finanças, os 

fundamentos da Análise Econômico-Financeira de Empresas, considerando a relação 

custo x lucro, o fluxo de caixa e sua capacidade de geração, o foco na Criação de Valor 

ao Acionista e a influência das decisões estratégicas de finanças: de financiamento, de 

investimento e de dividendos/remuneração ao acionista. 

Compreender o processo financeiro nas empresas por meio da administração 

financeira, incluindo os planos financeiros de longo prazo (estratégicos) e os planos 

financeiros de curto prazo (operacionais); 

 



Compreender a aplicação da administração financeira no mercado empresarial e seu 

real funcionamento na economia local. 

 

 

III – METODOLOGIA DE ENSINO 
Encontros Síncronos utilizando a Plataforma google meet ou zoom (2 horas por semana) – 
Acontecerá todas as segundas-feiras no período de 04/2021 a 06/2021 - transmissão de 
aula on-line; 
Encontros Assíncronos utilizando o SIGAA ou Google Class (4 horas por semana) – serão 
utilizadas as metodologias de fóruns, atividades, banco de questões e estudos de casos.  

Serão utilizados jogos de empresas simulados no computador durante todo o conteúdo 

ministrado (será disponibilizado o executável via google drive aos alunos). 

 

IV -CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDO 

VISÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA:  

Natureza e conteúdo da gerência financeira. O dilema do administrador financeiro: 

liquidez versus rentabilidade. A contabilidade como instrumento de registro e controle. A 

empresa e seu ambiente. 

 

VISÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA:  

Natureza e conteúdo da gerência financeira. O dilema do administrador financeiro: 

liquidez versus rentabilidade. A contabilidade como instrumento de registro e controle. A 

empresa e seu ambiente. 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 

Técnicas de análise. Determinação de padrões. Processos de análise. 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 

Lista de Exercícios 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 

Lista de Exercícios 

 

ANÁLISE FINANCEIRA:  

Conceito e importância administrativa. Momentos de liquidez. 

 

ANÁLISE PATRIMONIAL: 

Conceito e importância administrativa. Índices patrimoniais. 

Avaliação 

ANÁLISE ECONÔMICA: 

Conceito e importância administrativa. Estudo da rentabilidade. Estudo da margem de 

lucro. Estudo da taxa de retorno dos investimentos. 

 

ANÁLISE ECONÔMICA: 

Lista de Exercício 

ANÁLISE ECONÔMICA: 

Lista de Exercício 



Avaliação 

ESTUDO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA EMPRESA: 

Rotação: conceito e importância administrativa. Rotação dos elementos do ativo e do 

passivo circulante. 

ANÁLISE DA RECEITA E DO CUSTO: 

Conceito. Determinação dos componentes. Determinação gráfica e matemática do ponto 

de equilíbrio. 

DESEMPENHO OPERACIONAL E ALAVANCAGEM: 

Resultado Operacional. Conceitos Básicos. Grau de alavancagem, Lista de Exercícios 
 

 

V - AVALIAÇÃO 

 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

 Participação nos fóruns (2 pontos) 

 Atividades enviadas na plataforma SIGAA ou Google Class (5 pontos) 

 Prova Objetiva no SIGAA ou Google Formulários(5 pontos)  
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