
 

 

Carga Horária: 80 horas 
 

Aulas Semanais: 

3 Teóricas/1 Práticas 

Etapa: 5 

 

Curso: Ciências Econômicas | Código: ENEC60855 | Vigência: 2021 | Total de Encontros: 20 semanas 

 

Nome do Componente Curricular:  

Análise de Viabilidade 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. 
 
1.1) O Papel de Finanças e do Administrador 

Financeiro. 

 
Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 
estudos dirigidos. 

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

 

2 

CONTINUAÇÃO ... 
1.1) O Papel de Finanças e do Administrador 

Financeiro. 

 
Expositiva, com 
sessões de 
exercícios e 
estudos dirigidos. 

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

 

3 

 
1.1) Relacionamento com a economia e a 

Contabilidade. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

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



 

 

 

 

4 

 
CONTINUAÇÃO ... 
 
1.1) Relacionamento com a economia e a 

Contabilidade. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

5 

 
1.1) O ambiente Operacional da Empresa. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

6 

 
CONTINUAÇÃO ... 
 
1.1) O ambiente Operacional da Empresa. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

7 

 
1.1) Instituições e Mercados Financeiros. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

8 

 
CONTINUAÇÃO ... 
 
Instituições e Mercados Financeiros. 

 
Expositiva, com 

sessões de 

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



 

 

 exercícios e 
estudos dirigidos. 
 

 

 

9 

Conceitos Financeiros Básicos. 
Valor do Dinheiro no Tempo. 
     - O papel do valor do dinheiro no tempo em 
finanças. 
     - Quantias únicas. 
     - Anuidades. 
     - Séries mistas. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

10 

 
CONTINUAÇÃO ... 
Conceitos Financeiros Básicos. 
Valor do Dinheiro no Tempo. 
     - Composição de juros com frequência maior que a 
anual. 
     - Aplicações especiais do valor do dinheiro no 
tempo. 
     - Exercícios individuais 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. 
 

 

11 

 
CONTINUAÇÃO ... 
 
Conceitos Financeiros Básicos. 
Valor do Dinheiro no Tempo. 
     - Composição de juros com frequência maior que a 
anual. 
     - Aplicações especiais do valor do dinheiro no 
tempo. 
1.1)      - Exercícios individuais 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 

 
Risco e Retorno. 
     - Fundamentos de risco e retorno. 
     - Risco de um ativo individual. 
     - Técnicas de avaliação do grau de risco. 
1.1)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

13 

CONTINUAÇÃO ... 
Risco e Retorno. 
1.1)      - Risco de uma carteira de ativos 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

14 

CONTINUAÇÃO ... 
Risco e Retorno. 
1.1)      - Risco de uma carteira de ativos 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

15 

CONTINUAÇÃO ... 
Risco e Retorno. 
     - O modelo de formação de preços de ativos (CAPM 
– Capital Asset Pricing Model) 
1.1)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

16 

 
CONTINUAÇÃO ... 
Risco e Retorno. 
     - O modelo de formação de preços de ativos (CAPM 
– Capital Asset Pricing Model) 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

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



 

 

1.1)   

 

17 

CONTINUAÇÃO ... 
Risco e Retorno. 
     - Bateria de exercícios em sala de aula. 
 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

18 

CONTINUAÇÃO ... 
Risco e Retorno. 
     - Correção da bateria de exercícios em sala de aula. 
 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

19 

CONTINUAÇÃO ... 
Risco e Retorno. 
     - Correção da bateria de exercícios em sala de aula. 
 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

20 

 
Avaliação (Primeira Chamada) relativa ao primeiro 
bimestre letivo. 

 
Aplicação de 
provas escritas. 

 

 

21 

 
Correção de cada uma das questões da prova em sala 
de aula. Discussão da avaliação. Vistas de provas pelos 
alunos. 
1.2)  

  



 

 

 

22 

 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
Princípios de Fluxo de Caixa e Orçamento de Capital. 
1.2)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

23 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
Princípios de Fluxo de Caixa e Orçamento de Capital. 
1.2)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

24 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
 
     - Exercícios individuais em sala de aula sobre 
Princípios de Fluxo de Caixa e Orçamento de Capital. 
1.2)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

25 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
 - Cálculo do valor do Investimento Inicial de um projeto 
de investimento de longo prazo. 
1.2)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

26 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
- Exercícios sobre o cálculo do valor do Investimento 
Inicial de um projeto de investimento de longo prazo. 
1.2)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

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



 

 

 

 

27 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
- Cálculo do valor das entradas operacionais de caixa de 
um projeto de investimento de longo prazo. 
1.2)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

28 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
- Exercícios sobre o cálculo do valor das entradas 
operacionais de caixa de um projeto de investimento de 
longo prazo. 
 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

29 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
     - Cálculo do valor do fluxo caixa residual de um 
projeto de investimento de longo prazo. 
 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

30 

CONTINUAÇÃO ... 
ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 
 - Exercícios sobre a montagem do fluxo de caixa 
completo de um projeto de investimento de longo 
prazo. 
1.1)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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



 

 

 

31 

 
Técnicas de análise de Orçamento de Capital. 
 
1.2) Período de Payback (Tempo de Retorno). 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

32 

 
Técnicas de análise de Orçamento de Capital. 
 
Discounted Payback (Tempo de Retorno Descontado) 
1.2)  

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

33 

 
Técnicas de análise de Orçamento de Capital. 
 
1.2) Valor Presente Líquido (VPL) 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

34 

 
Técnicas de análise de Orçamento de Capital. 
 
1.2) Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

35 

 
Técnicas de análise de Orçamento de Capital. 
 
Taxa de Rentabilidade Bruta. 
Taxa de Rentabilidade Líquida. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 

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



 

 

1.2)   

 

36 

 
1.2) Bateria de exercícios em sala de aula sobre 

técnicas de avaliação de projetos de 
investimentos de longo prazo. 

 
Expositiva, com 

sessões de 
exercícios e 

estudos dirigidos. 
 

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

 

37 

 
Avaliação (Primeira Chamada) relativa ao segundo 
bimestre letivo. 
 

 
Aplicação de 
provas escritas. 

 

 

38 

 
Avaliação Substitutiva (Segunda Chamada). 

 
Aplicação de 
provas escritas. 

 

 

39 

 
Avaliação Final. 

 
Aplicação de 
provas escritas. 

 

 

40 

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

  

 

 


