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Semestre Letivo: 
2º / 2017 

Ementa: 
 
Estudo das ferramentas para análise econômica de projetos de engenharia; fundamentos de 
Matemática Financeira e introdução à Engenharia Econômica. Valor do dinheiro no tempo, juros 
simples e compostos e fluxo de capitalização e fluxo de caixa. Sistemas de amortização de 
financiamentos. Métodos de Decisão – Custo Benefício, Valor presente líquido, Taxa interna de 
retorno, prazo de retorno e retorno sobre o investimento. Análise de sensibilidade e viabilidade 
financeira de um empreendimento ou projeto. Alavancagem financeira.Tomada de decisão 
considerando a Engenharia Econômica. Estudo de empreendimentos e projetos em condições de 
incerteza e risco. Construção e análise de cenários para a decisão sob incertezas e riscos, 
aplicações dos estudos e práticas da Engenharia Econômica nas diversas áreas da engenharia: 
eficiência, gestão administrativa, riscos financeiros e suas aplicações, análise de sistemas diversos; 
caracterização e estudos dos métodos de análise que minimizam as necessidade de recursos 
econômicos; orientação sobre a Análise de Valor; discussão e detalhamento de modelos 
econômicos no exame de questões nas áreas das engenharias. 
 
Objetivos:  
 
Propiciar aos alunos o entendimento dos conceitos e a capacitação no uso da Matemática 
Financeira e Engenharia Econômica nas análises e decisões sobre investimentos, projetos, 
empresas e produtos. Habilitar os alunos a usarem calculadoras HP12C e planilhas Excel 
(facilidades computacionais) nos cálculos e criação de modelos. Permitir o entendimento e 
avaliação de investimentos produtivos. Permitir a avaliação e gestão de riscos em 
investimentos. Desenvolver os elementos de análise e síntese na Avaliação de Projetos e 
de técnicas com objetivo de reduzir custos, racionalizar e otimizar a gestão de recursos e 
viabilizar economicamente as diversas soluções consideradas, fornecendo subsídios para a 
correta tomada de decisão.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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• Desenvolver e conhecer o 
valor do dinheiro no 
tempo,através dos conceitos de 
taxas de juros, fluxos de 
pagamentos e sistema de 
amortização. 

• Exercitar os cálculos de 
capitalização, ajuste do valor 
presente e futuro e amortização 
de financiamentos. 

• Ministrar os conceitos sobre 
análise de investimentos 
financeiros e produtivos, usando 
os métodos VPL, TIR e prazo 
para retorno.  

• Permitir o entendimento e o 
cálculo das variáveis envolvidas 
nas decisões produtivas. 

• Desenvolver e conhecer os 
fundamentos teóricos da 
matéria, ter atitudes de iniciativa 
para realizar avaliações 
econômicas e financeiras 

• Habilitar os alunos a tomar 
decisões racionais, baseadas 
em modelos de decisão 
construídos com métodos 
matemáticos da Engenharia 
Econômica, pelo exercício de 
criação de modelos em  
planilhas Excel (facilidade  
computacional). 

• Habilitar os alunos a analisar 
e escolher entre alternativas de 
investimento e pagamento, 
utilizando os conceitos da 
engenharia econômica e 
matemática financeira com 
calculadoras HP12C e planilhas 
Excel. 

• Habilitar os alunos a realizar 
os principais cálculos básicos 
da Matemática Financeira e 
Engenharia Econômica. 

• Dimensionar os recursos 
necessários para a correta 
obtenção de resultados e 
possuir a capacidade de 
formulação e de avaliação das 
técnicas de engenharia 
econômica. 

• Criar nos alunos a confiança 
para usar a Matemática 
Financeira. 

• Respeitar e conscientizar-se 
da relevância da análise 
econômico-financeira nos 
projetos da área, de forma ética 
e socialmente responsável. 

• Estimular o interesse na 
criação de modelos de análise e 
tomada de decisão para 
investimentos.  

• Desenvolver o espírito crítico e 
a sensibilidade sobre os 
aspectos de riscos e incertezas 
nas situações de investimentos. 

• Estimular os alunos a 
considerar aspectos mais 
cuidadosamente os aspectos 
financeiros nas decisões sobre 
projetos empresariais. 
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Conteúdo Programático: 
1. Matemática Financeira, o valor do dinheiro no tempo: Juros simples e compostos, fluxos de 

caixa, valor presente e futuro, séries de pagamento, cálculos com fluxos de caixas diversos. 
Risco econômico e financeiro. Análise entre alternativas. Realização de cálculos usando 
calculadoras HP12C e planilhas Excel. Taxa de juros nominal, real e efetiva Planos de 
amortizações e valor futuro. Aplicações computacionais: Excel e HP12C. 

2. Fluxo de caixa incremental; Montagem do Fluxo de Caixa; Demonstrativos Financeiros: 
conceituação e modelos de amortização de financiamentos. Sistemas de amortização de 
financiamentos – SAC. Tabela Price. Realização de cálculos usando calculadoras HP12C e 
planilhas Excel. 

3. Uso de métodos de Análise de Investimentos e tomada de decisão – Custo Benefício, Valor 
presente líquido, Taxa interna de retorno, prazo de retorno e retorno sobre o investimento. 

4. Uso de critérios para avaliação entre alternativas de investimentos produtivos para empresas. 
Alternativas de investimento na substituição de equipamentos e prédios – Métodos e cálculo de 
depreciação e decisão sobre investimentos.  

5. Uso da Engenharia Econômica como instrumento para Análise e de Tomada de Decisão. 
Modelagem de planilhas para análise estruturada de investimentos.  

6. Utilização de modelos para determinação e planejamento de alavancagem financeira. Tomada 
de decisão sobre investimentos e custos industriais e de empresas de serviços, considerando a 
Engenharia Econômica.  

7. Estudo de empreendimento e projetos em condições de incerteza e risco. Alavancagem 
financeira. Tomada de decisão considerando a Engenharia Econômica. 

8. Conceitos básico de macroeconomia e microeconomia. Estudo de estruturas econômicas de 
mercado e seu efeito sobre a formação de preços: monopólio, oligopólio, monopsônio etc. 
Relações entre oferta e demanda, elasticidade e participação de mercado.  

9. Estudo básico da inflação, suas causas, efeitos e políticas públicas. Relação entre Inflação e 
desemprego. 

Metodologia: 
As aulas serão conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos para a 
disciplina, uma parte do desenvolvimento dos conceitos ocorrerá através de aulas expositivas e em 
discussões baseadas em leituras previamente indicadas pelo professor; realização de exercícios a 
serem desenvolvidos pelos alunos, tanto em classe no horário de aula, como também fora desse 
horário. O professor, em diversas ocasiões, deve ser visto como um orientador dos alunos e não 
como um expositor permanente da matéria, pois a transmissão pura e simples dos seus conteúdos 
traz resultados bem menores ao aprendizado do que a discussão destes. Portanto, são 
incentivados trabalhos de pesquisa, debates, leituras e discussões em grupos realizados dentro e 
fora da sala de aula, são também estimulados a utilização de diversos outros recursos, como os 
computacionais e a “internet”. 
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Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 

Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

• Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina 
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