
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO 
 

 DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA 

 Valuation 20 
Método de Avaliação Free Cash Flow; Valor em 
continuidade; Valor de liquidação; Avaliação por 
múltiplos 

 Aplicações Financeiras 20 
Juros simples, Juros compostos, séries de 
pagamentos, TIR e Taxa de desvalorização monetária 

 
Fundamentos e 
análises econômicas 

20   

 
Demonstrações 
Patrimoniais 

20 
Balanço patrimonial; DLPA; DMPL; Efeitos de 
operações financeiras no patrimônio das entidades 

 
Demonstrações de 
resultado 

20 
DRE; DVA; efeitos de operações financeiras no 
resultado das entidades 

 
Desempenho 
organizacional 

10 
Indicadores de desempenho, liquidez, rentabilidade, 
imobilização de capital, estrutura de capital. 

 Risco e retorno 20 
Probabilidades e medidas estatísticas; risco e retorno 
esperados; retorno de portfólio 

 Diverisificação de risco 20 
Teoria do Portfólio; Ativos com relação nula; Conjunto 
de combinações 

 Precificação de ativos 20 CAPM - capital asset pricing model  

 Custos de produção 20 
Terminologia de custos; Custos de materiais e mão de 
obra; Direcionamento de custos 

 FPV 10 
Formação de preço de venda por Markup; abordagens 
estratégicas da FPV 

 
Gestão estratégica de 
Custos 

20 
Custeio variável; Relação Custo-Volume-Lucro; 
Alavancagem Operacional; Apuração de resultado 
gerencial 

 
Decisões de 
investimentos 

10 
Origem e Tipos de investimentos; Análise de fluxo de 
caixa incremental 

 
Dimensionamento dos 
fluxos de caixa 

10 Elaboração de fluxo de caixa incremental projetado 

 Métodos de avaliação 20 
Tipos de análise; Payback;  IRR; Valor Presente 
Líquido; Índice de lucratividade 

 Análise comparativa 10 
Desempenho comparado; Decisoes conflitantes; 
Interseção de Fischer; Relação entre NPV e IRR 

 Custo de capital 10 
Custo de capital prórprio e de terceiros;  Custo médio 
ponderado de capital (WACC) 

 Criação de valor 10 
Mensuração do valor econômico criado; valor 
agregado de mercado 

 Estrutura de capital 20 
Teoria convecional; Teoria de Modigliani; Estrutura de 
capital no Brasil; Nível de endividamento; Avaliação 
da estrutura de capital 

 Capital x Inflação 20 
Capital de giro; Capital circulante líquido; Projeção de 
necessidades de caixa; Aspectos econômicos na 
gestão do capital de giro 

 
Financiamento do 
Capital de giro 

20 
Juros a curto e longo prazo; risco e retorno do 
financiamento; impacto na estrutura de capital; 
decisão de financiamento 

 Projeção de CX 10 
Projeção de caixa; necessidade de financiamento de 
capital; tomada de decisão 

 Controle  20 
Políticas de crédito; Perdas estimadas; Medidas de 
controle 

 Decisões de compra 10 
Compras e vendas, à vista e a prazo; impacto das 
decisões no capital de giro 

 Curva ABC 10 Construção de Curva ABC 

 Metodologia Científica 10 Elaboração de trabalhos acadêmicos; normas ABNT;   



 Relatório Final (TCC) - Portfólio de atividades 

 Total 410 H  

 


