
 

 

Carga Horária: 80 horas 
 

Aulas Semanais: 

4 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 1 

Curso: Ciências Contábeis | Código:  ENEC60860  | Vigência: 2021 | Total de Encontros: 20 semanas 

 

Nome do Componente Curricular:   

Gestão Financeira 

Plano de Aula 

Semana Conteúdos/Matéria Tipo de aula 
Textos, filmes e outros 

materiais 
 

1 
Apresentação da disciplina, do professor, do conteúdo programático, das 
bibliografias, das regras de convivência e das formas de avaliações. 
 

• DECISÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO 
Planejamento Financeiro 
- Análise do fluxo de caixa da empresa 
- Processo de planejamento financeiro 
- Planejamento Financeiro 
- Planejamento de caixa: orçamentos de caixa 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
 

 
2 

Planejamento Financeiro 
     - Planejamento de lucro: demonstrações pró-forma 
- Elaboração do balanço patrimonial pró-forma 
     - Avaliação das demonstrações financeiras pró-forma 
     - Exercícios de fixação da matéria 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 

 
3 

Relação dos ciclos de operações das empresas e o seu fluxo de caixa 
     - Cálculo do ciclo operacional 
     - Cálculo do ciclo financeiro 
     - Cálculo do giro de caixa 
     - Cálculo da necessidade de capital de giro 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 



 

 

Relação dos ciclos de operações das empresas e o seu fluxo de caixa 
     - Exercícios de fixação da matéria 
 

relacionados às Ciências 
Contábeis. 
 

 
4 

Capital Circulante Líquido 
     - Índices de Liquidez 
    -  Índices de Endividamento 
     - Exercícios 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 

5 - Fundamentos do Capital de Giro Líquido 
- Decisões com base no tripé de índices 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 

6 - Relação Margem x Giro 
- Decisões com base no tripé de índices 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 

 
7 

- Caixa e Títulos Negociáveis 
- Modelo de Melton H. Miller e Daniel Orr 
- Caixa e Títulos Negociáveis 
- Exercícios de fixação da matéria 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 
 

 
8 

Administração das Contas a Receber 
     - Seleção e padrões de crédito 

  



 

 

     - Monitoramento das Contas a Receber 
     - Acompanhamento dos índices de eficiência das Contas  a Receber 
      - Administração das Contas a Receber 
     - Exercícios de fixação da matéria 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 

9 Primeira Avaliação Prática Avaliação Individual 

 
10 

Correção de cada uma das questões da prova. Discussão da avaliação. Vistas de 
provas pelos alunos. 

  
. 

 
11 

Administração dos Estoques 
- Métodos de avaliação dos Estoques (seis métodos). 
- Acompanhamento dos índices de eficiência dos       Estoques 
- O modelo do Lote Econômico de Compras (LEC) 
- Cálculo do Ponto de Ressuprimento ou de Recompra 
- Cálculo do preço ideal de venda 
Exercícios de fixação da matéria 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 

 
12 

Gestão de Passivos Circulantes 
- Passivos espontâneos 
- Fontes de curto prazo sem garantias 
- Fontes de curto prazo com garantias 
- Exercícios de fixação da matéria 
 
 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 

 
13 

Análise dinâmica do capital de giro 
- O modelo de Michel Fleuriet 
- Exercícios 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados às Ciências 
Contábeis. 



 

 

 
14 

• DECISÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO 
Custo de capital 
     - Visão gral do custo de capital 
     - Custo de capital de terceiros 
     - Custo do capital próprio 
     - Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC) 
    - Estrutura ótima de capital 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados. 
 

 
15 

Alavancagem 
     - Análise do Ponto de Equilíbrio 
     - Alavancagem Operacional     
     - Alavancagem Financeira 
     - Alavancagem Total  

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados. 

 
16 

Alavancagem 
     - Exercícios de fixação da matéria 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados. 

 
17 

 - Bateria de exercícios, visando as provas de segundo       bimestre. 
 -Correção da bateria de exercícios 

Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

Bibliografias básica e 
complementar; 
Consultas aos sites 
especializados em assuntos 
relacionados. 

 
18 

Segunda Avaliação Prática Avaliação Individual 

 
19 

Prova de 2ª Chamada 
Entrega da segunda avaliação 

Prática Avaliação Individual 

20 Prova Final 
 

Prática Avaliação Individual 

 


