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CEST: MISSÃO E VISÃO 

 
Missão 

Promover educação superior de excelência, formando profissionais competentes e éticos, cidadãos comprometidos com o 
desenvolvimento da sociedade e com o segmento das pessoas com deficiência, conscientes de sua função 
transformadora. 

Visão 

 

Ser referência regional em educação superior, reconhecida pela excelência de sua atuação e compromisso social. 

 
 DADOS DA DISCIPLINA 

CÓDIGO NOME CARGA HORÁRIA PERÍODO 

0904 FINANÇAS CORPORATIVAS  40h 6º 

 
EMENTA 

Finanças corporativas. Demonstrações financeiras. Divergências de lucros e patrimônios. Organismos normatizadores 
contábeis. Razões para as diferenças nas práticas contábeis. Mensuração em contabilidade. Diferença entre as estruturas 
conceituais FASB x IASB. Impairment x depreciação/amortização. Reconhecimento de receitas. Mercados futuros. 
Comparação de normas contábeis brasileiras (BRGAAP), internacionais (IASBGAAP) e norte-americanas (USGAAP). 
 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Geral 
Propiciar ao acadêmico o conhecimento dos conceitos e técnicas relacionadas às Finanças Corporativas e sua interligação 
com a Contabilidade, a fim de obter ferramentas de análise de informações para o processo de decisão gerencial, 
demonstrando os aspectos contábeis relevantes desse processo decisório.  

 
 Específicos 
- Analisar e avaliar o patrimônio das entidades, com ênfase no processo de decisão gerencial, bem como ao planejamento das 
ações que deverão ser implementadas. 
- Interpretar as informações contábeis, a partir de uma visão organizacional globalizada e do domínio das funções contábeis.  
- Verificar a importância e mecanismos de maximização de riqueza organizacional, entendendo a relação existente entre os 
gestores e proprietários.  
 

 



 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas, aplicação de exercícios específicos e estudo de caso para assimilação dos conteúdos estudados. 

 
TRABALHOS DISCENTES EFETIVOS – TDE’s 

1º TDE: Aplicado para a Primeira Avaliação 
    - Lista de Exercícios sobre origens e fontes de recursos (4h). 
                       
2º TDE: Aplicado para a Terceira Avaliação                                        
    - Estudo de Caso - desenvolver e aplicar a teoria da disciplina (4h). 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Uso da Lousa/Pincel e/ou Recursos áudios-visuais. 
  

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

 
A avaliação tem caráter processual e diagnóstico, objetivando o acompanhamento do desempenho do aluno no 

decorrer da disciplina, para tanto, devem ser considerados aspectos qualitativos como a participação ativa nas aulas e 
atividades acadêmicas, o relacionamento aluno-professor e aluno-aluno, a cooperação, a competência fundamentada na 
segurança dos conhecimentos adquiridos, a autonomia para aprofundar os conhecimentos, a pontualidade, o cumprimento de 
prazos na entrega de trabalhos, dentre outros.  

Cotidianamente, a cada aula, a avaliação ocorrerá com base em procedimentos como: 
- discussão de temas relacionados aos conteúdos; 

 
UNIDADE I – Aspectos Gerais das Finanças Corporativas e Contabilidade (14h) 

1.1 Conceito e função 
1.2 Relacionamento entre Contabilidade e Finanças 

  1.3 Cenário regulatório 
1.3.1 Ambiente Legal e Institucional da Contabilidade no Brasil - CFC, CVM, CPC e IBRACON; Lei 6.404/76 - Demonstrações 
e Normas; Instrução CVM 457/07 - Demonstrações contábeis no padrão IASB 
1.3.2 Cenário Atual da Harmonização - Cenário atual da Harmonização no Brasil, EUA e Mundo; Entidades 
regulamentadoras no mundo; Multinacionais; Mercado de capitais; Mercado financeiro; Normas internacionais; Normas norte-
americanas 
1.3.3 Classificação dos Sistemas Contábeis: Causas das Diferenças Internacionais - Interação dos modelos contábeis com o 
ambiente; As Forças de Mercado 
 
1.5 Contabilidade e o processo decisório da empresa 
1.6 Principais razões para as diferenças de práticas contábeis 
1.7 Revisão da Estrutura Conceitual das IFRS’s e fundamentos das normas internacionais 
1.8 Demonstrações Financeiras 
 

UNIDADE II – Governança Corporativa (12h) 
2.1 Finanças corporativas/gestão de risco e Maximização de Riqueza 
2.2 Governança Corporativa e a Contabilidade 
2.3 Relação entre Disclosure e a Governança Corporativa 
2.4 A Governança Corporativa e a Lei Sarbanes-Oxley 
2.5 Teoria e Custo de Agência 

 
UNIDADE III – Gestão Financeira e Patrimonial (14h) 

3.1 Valor temporal do Dinheiro 
3.2 Mensurando e Avaliando Ativos 
3.3 Mercado Financeiro 
3.4 Mercado Futuro 
 



- exercícios escritos; 
- produção textual; 
- estudos dirigidos; 
- demais atividades avaliativas correlacionadas aos objetivos da unidade de estudo.  
Além dos aspectos qualitativos, serão observados os critérios objetivos regimentais: três notas parciais que serão 

compostas da seguinte forma: 
- avaliações escritas individuais (provas) na proporção mínima de 70% para composição da nota; 
- atividades acadêmicas individuais, na proporção de até 30% (quando estas se fizerem necessárias) para a 

composição da nota. 
 
Estão previstas como atividades acadêmicas:  
- realização de lista de exercícios;  
- estudo de caso; 

 
Em consonância às normas institucionais, não obtendo média para aprovação a partir das três notas parciais, o 

discente poderá fazer prova substitutiva e, se necessário, prova final. 
 

 
ARTIGO CIENTÍFICO E TEXTO PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS 

- Texto acadêmico: Capítulos 2, 4, 5, 6 e 8  do Livro Finanças corporativas e valor.  
  . Referência: ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
  . Atividade: leitura e interpretação, cujo conhecimento será requisita em prova por meio de questões.  
 

 
REFERÊNCIAS 

Básicas  
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Complementares  
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INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES. Normas internacionais de contabilidade 2001: texto completo de todas 
as normas internacionais e interpretações SIC existentes em 1º de janeiro de 2001. 
ROBERTS, R. Por dentro das finanças internacionais: guia prático dos mercados e instituições financeiras. São Paulo: 
Record, 2004. 
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