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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG 

1.2 Câmpus/Departamento: Câmpus Senador Canedo/Departamento de Áreas 

Acadêmicas 

1.3 Título do Projeto de Ensino: Administração Financeira: Valor e Orçamento de 

Capital 

1.4 Integrantes: Prof. Me. Alfredo de Oliveira Assis (coordenador) 

1.5 Período de realização: Maio/2020 - Set./2020 

1.6 Eixo temático: Articulação entre conteúdos, conhecimentos, disciplinas e cursos 

1.7 Carga horária: 27h 

1.8 Público alvo: Alunos do curso de Engenharia de Produção 

1.9 Vagas: Serão ofertadas 30 vagas para alunos do curso de Bacharelado em 

Engenharia de Produção do Câmpus Senador Canedo do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG. A classificação será por ordem de 

inscrição, com preferência para os alunos que estejam cursando ou já tenham 

cursado a disciplina de contabilidade. 

1.10 Pré-requisitos: 

 

I) Os docentes deverão apresentar os certificados: 

a. Curso de Ambientação para EaD: Conhecendo o Moodle, oferecido 

pela Diretoria de Educação a Distância da Pró-Reitoria de Ensino do 

IFG, com carga horária de 20 horas e  

b. Curso de Formação para Docência no Ambiente Virtual Moodle, 

oferecido pela Diretoria de Educação a Distância da Pró-Reitoria de 

Ensino do IFG, com carga horária de 40 horas.  

II) Os candidatos deverão apresentar o certificado: 

a.  Curso de Ambientação para EaD: Conhecendo o Moodle, oferecido 

pela Diretoria de Educação a Distância da Pró-Reitoria de Ensino do 

IFG, com carga horária de 20 horas. 

 

1.11 Resumo: O objetivo deste Projeto de Ensino é associar e articular as 

disciplinas de Contabilidade, Gestão de Investimentos e Gerenciamento de Custos. 

Para isso, serão utilizados os conceitos de contabilidade e economia, bem como 

introduzidos os conteúdos iniciais de risco e análise de risco, para a compreensão 

de como as ideias básicas do Orçamento de Capital podem ser utilizadas para 

compreender a geração de valor das empresas de capital aberto. 
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1.12 Palavras-chave: Demonstrações Contábeis; Fluxo de Caixa; Geração de Valor; 

Orçamento de Capital. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) uma 

das áreas que o engenheiro de produção está habilitado a atuar é a Engenharia 

Econômica, a qual apresenta como subáreas: 1) Gestão Econômica; 2) Gestão de 

Custos; 3) Gestão de Investimentos e 4) Gestão de Riscos. 

Neste sentido, o engenheiro de produção se apresenta como agente capaz de 

formular, estimar e avaliar os resultados econômicos e determinar as melhores 

alternativas para a tomada de decisão, consistindo em um conjunto de técnicas 

matemáticas que simplificam a comparação econômica. 

Com relação à formação discente para atuação nessas subáreas, é ofertado no 

curso de Bacharelado em Engenharia de Produção do Câmpus Senador Canedo – 

IFG, as seguintes disciplinas: 1) Contabilidade; 2) Fundamentos de Economia; 3) 

Gerenciamento de Custos e 4) Gestão de Investimentos. 

Porém, temos que estas disciplinas não apresentam como foco principal a 

análise do endividamento das empresas e sua construção de valor (gerar mais caixa 

do que elas utilizam), mesmo elas apresentando uma relação entre si, ao utilizarem 

os conceitos de balanço patrimonial, fluxo de caixa, taxa interna de retorno, ponto de 

equilíbrio, dívida e gerenciamento de risco. 

Nesse sentido, este projeto se propõe a suprir uma lacuna de conteúdo, de 

forma a possibilitar uma aproximação entre a disciplina de Contabilidade e as 

disciplinas de Fundamentos de Economia, Gerenciamento de Custos e Gestão de 

Investimentos. Para isso, será estudado como é estabelecida a relação entre os 

balanços patrimoniais e fluxos de caixa e a geração de valor da empresa. 

A partir dos conceitos a serem abordados e discutidos ao longo do curso, 

torna-se possível que o aluno compreenda e reflita sobre o princípio básico das 

finanças, a saber, que boas decisões financeiras agregarão valor à empresa e aos 

acionistas e más decisões financeiras destruirão valor. 

Além disso, tais conceitos, geração de valor, análise de risco e orçamento de 

capital, são importantes para um melhor aprofundamento de questões abordadas 
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nas disciplinas de Organização Empresarial, Logística, Engenharia de Tempos e 

Métodos, Gerenciamento de Custos, Administração de Materiais, Gestão de 

Investimentos, Planejamento e Controle da Produção e Gestão de Projetos, dado 

que todas partem do princípio de gerar mais valor às empresas a partir da 

otimização de recursos e o controle de suas dívidas. 

 

3. OBJETIVOS GERAIS 

 

• Desenvolver e reforçar habilidades e competências básicas que possibilitem o 

aluno compreender a potencialidade de uma empresa de gerar valor. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conhecer os principais indicadores que permitem a análise de demonstrações 

contábeis; 

• Reconhecer os principais fatores dentro do balanço patrimonial e do fluxo de 

caixa que permitem a geração e destruição de valor de uma empresa; 

• Conhecer os tópicos básicos de análise de investimentos e análise de risco; 

• Saber avaliar os custos e os tipos de dívidas das empresas; 

• Relacionar e aplicar os conhecimentos adquiridos para estimar a oportunidade de 

crescimento e geração de valor das empresas. 

 

5. METODOLOGIA 

 

As metodologias de ensino a serem utilizadas no decorrer do processo 

educativo fundamentam-se na proposta de uma aprendizagem baseada na inserção 

do aluno como principal agente da construção do conhecimento, as metodologias 

ativas. Para isto, será feito uso do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

(AVEA) – Moodle. 

O curso será estruturado com 9 tópicos, nos quais os alunos terão 15 dias para 

realizar as atividades de cada tópico. As aulas de cada tópico serão gravadas e 

disponibilizadas no Moodle junto com o material de suporte 7 dias antes da aula 

referente aquele tópico (plantão de dúvidas), para que o aluno tenha tempo de 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 

CÂMPUS SENADOR CANEDO 

 

 

estudar o material, discutir e tirar suas dúvidas na aula (plantão de dúvidas) e nos 7 

dias posteriores concluir as atividades referentes ao tópico, trabalhos e fóruns. 

 

 

 

Nos dias e horários das aulas o professor estará presente para participação 

nos fóruns e atendimento, sendo obrigatório a participação de todos os alunos no 

fórum de cada semana, pois a nota do fórum respectivo a cada aula compõe a nota 

final do aluno. 

As avaliações serão feitas de forma continuada por meio das ferramentas do 

Moodle: Atividades; Fórum; Wiki; Glossários e Jogos. Estas atividades serão 

utilizadas para compor a nota final da disciplina. Sendo a nota final calculada por: 

 

Média final = N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9+Fóruns, 

 

totalizando 100 pontos. A N1 representa a nota relacionada ao primeiro módulo, e 

assim sucessivamente, sendo que a nota Fórum será composta pela participação do 

aluno no fórum de todos os tópicos. A nota final será composta, portanto, pelo 

somatório de todas as notas. 

Esta proposta de trabalho confronta a perspectiva apresentada por Pinto 

(2019), uma vez que tal metodologia tem como princípio o fato de que é o educando 

que conduz o próprio processo de aprendizagem, cabendo ao professor estimulá-lo 

a explorar diversos caminhos possíveis a partir de provocações, orientações e 

feedbacks. 

 

6. PLANO DE AÇÃO/RESULTADOS ESPERADOS 

Por se tratar de uma modalidade de ensino que exige o acesso à internet e o 

uso da plataforma Moodle, o critério imprescindível para admissão neste curso é que 

o candidato apresente o certificado do Curso de Ambientação para EaD: 

Conhecendo o Moodle, oferecido pela Diretoria de Educação a Distância da Pró-

reitora de Ensino do IFG, com carga horária de 20 horas. 
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Uma vez atendidos os pré-requisitos e havendo mais candidatos que vagas 

ofertadas, estas serão preenchidas por ordem de inscrição, dando preferência para 

os alunos que estejam cursando ou já tenham cursado a disciplina de contabilidade. 

O docente terá sua ação pedagógica em dois momentos distintos: as 

assíncronas e as síncronas. As aulas gravadas (assíncronas) serão disponibilizadas 

no Moodle, de acordo com o andamento do curso. As atividades síncronas, por outro 

lado, serão utilizadas para plantão de dúvidas. 

Os temas abordados estão inseridos no livro Administração financeira, de Ross 

et al (2015), que é utilizado como referência básica para as certificações de analista 

de investimentos (CNPI) da Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

MÊS EMENTA CH RESPONSÁVEL 

04/05/2020* Introdução às Finanças Corporativas 3h Prof. Alfredo O. Assis 

18/05/2020* 
Demonstrações Contábeis e Fluxo de 
Caixa 

3h 
Prof. Alfredo O. Assis 

01/06/2020* 
Análise de Demonstrações e Modelos 
Contábeis 

3h 
Prof. Alfredo O. Assis 

15/06/2020* 
Avaliação por Fluxos de Caixa 
Descontados 

3h 
Prof. Alfredo O. Assis 

29/06/2020* Valor Presente Líquido e Outras Regras 3h Prof. Alfredo O. Assis 

13/07/2020* Decisões de Investimento de Capital 3h Prof. Alfredo O. Assis 

27/07/2020* 
Análise de Riscos, Opções Reais e 
Orçamento de Capital 

3h 
Prof. Alfredo O. Assis 

10/08/2020* 
Taxas de Juros e Avaliação de Títulos de 
Dívida 

3h 
Prof. Alfredo O. Assis 

24/08/2020* Avaliação de Ações 2h Prof. Alfredo O. Assis 

14/09/2020 Avaliação do curso 1h Prof. Alfredo O. Assis 

Total 27h  
*Dias em que serão liberados os materiais 

Obs.: As aulas serão realizadas às segundas-feiras a cada 15 dias no período noturno (19h-22h) 

 

8. ORÇAMENTO 

 

Discriminação orçamentária 

 

Nº Descrição Quant. 
Fonte 

financiadora 
Elemento de 

despesa 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Computador 1 IFG Equipamento R$2200,00 R$2.200,00 
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TOTAL R$2.200,00 
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