
  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Sociais Aplicadas 
Departamento de Economia 

Ficha 2  
 

 

Disciplina: Análise Econômica e Financeira (turmas M e N) Código: SE 309 

Natureza:  
(X) Obrigatória  (   ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual  
Pré-
requisito: 
SE307 

Nº vagas:  
100 

CH Total: 75 

CH semanal: 5,7 

Padrão (PD): 

75 
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Critérios de seleção de alternativas; Engenharia econômica; Decisões de financiamento e investimento; Análise das 
demonstrações financeiras; Múltiplas alternativas; Análise sob condições de risco e incerteza; Avaliação de Títulos de 

Renda Fixa; Alternativas de financiamentos de curto e longo prazo. 
 

Justificativa para a oferta a distância 
 

A oferta da disciplina na modalidade de ensino remoto se justifica pela pandemia da Covid-19 e decorrente 
suspensão das aulas presenciais na UFPR. Trata-se de uma disciplina obrigatória ofertada para o 4º período 

que é pré-requisito para outras disciplinas da grade.  
 

 

Objetivos (Geral e Específicos) 
 

Apresentar metodologias de análise econômico financeira e fundamentos de análise de empresas, que permitam ao 
aluno a avaliação quanto a viabilidade e escolha entre alternativas de investimento, e compreender os fundamentos 

dos métodos objetivos e das escolhas sob risco e incerteza em diferentes alternativas de investimentos. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
A disciplina terá carga horária semanal aproximada de 5,77 horas/semana (entre estudo individual, aulas, exercícios e 
leituras) e o curso será ministrado em 13 semanas para atender às 75 horas/aula.  
Data de Início: 21/09/2021 
Data de Término: 16/12/2021 

 
Semana Conteúdo Referências adotadas 

1 
21 e 23/09 

Apresentação da disciplina, ambientação e noções 
preliminares – ADALTO E DAYANE 
Análise de investimentos: VPL, VAUE, TIR - DAYANE 
 

Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 

2 
28 e 30/09 

Análise de investimentos: TIR incremental, B/C, 
Payback e Múltiplas alternativas - DAYANE 

Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 

3 
05 e 07/10 

Substituição de Equipamentos - DAYANE 
 

Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 

4 
14/10 

Análise das demonstrações financeiras - ADALTO Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 

5 
19 e 21/10 

Análise custo-volume-lucro, Alavancagem e 
Desempenho Operacional - ADALTO 
 

Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks, arquivos em 
Excel) 

6 
26 e 28/10 

Espaço para tirar dúvidas antes da Prova1 – ADALTO E 
DAYANE 

 

7 
04/11 

Prova 1  

8 
09 e 11/11 

Ativos financeiros e Fontes de Financiamento de Curto 
e Longo Prazo - ADALTO 

Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 

9 
16 e 18/11 

Ativos de Renda Fixa - ADALTO Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 

10 
23 e 25/11 

Risco e Retorno - DAYANE 
 

Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 

11 
30 e 02/12 

Risco e Retorno – Prática no Excel - DAYANE Material didático fornecido pelos professores 
(Slides, apostilas, ebooks) 
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12 
07 e 09/12 

Espaço para tirar dúvidas antes da Prova2 – ADALTO E 
DAYANE 

 

13 
14 e 16/12 

Fechamento da disciplina e avaliação do curso – 
ADALTO E DAYANE 

 

   

 Momento das Avaliações:  
L1 (Semana 1 a 3) – até 10/10/2021 
L2 (Semanas 4 a 5) – até 31/10/2021 
1ª Prova – realizar entre 04 e 05/11 
L3 (Semanas 8 e 9) – até 23/11/2021 
L4 (Semanas 10 e 11) – até 06/12/2021 
2ª Prova – realizar entre 09/12 e 10/12 

 

 Exame Final: realizar entre 21 e 22/12  

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será ministrada em conjunto por dois professores, sendo que algumas aulas serão ministradas pelos dois 
em conjunto, outras serão apresentadas por apenas um deles (conforme calendário). 
 
O curso será conduzido por meio de aulas gravadas (assíncronas) conforme calendário. As aulas assíncronas terão 
apresentações em slides associadas com recursos como áudio, vídeo e imagens dos professores explicando o 
conteúdo. Além da teoria, serão apresentadas derivações de fórmulas, uso da HP e do Excel. 
 
Será utilizada a plataforma do Microsoft Teams para a disponibilização do conteúdo, como vídeos-aulas, textos, material 
de apoio, e comunicação docente-discente. Caso haja necessidade, usaremos recursos do Moodle, Edmodo, Youtube, 
Google forms, Conferência Web RNP, Skype ou Jitsi meet a serem definidos conforme andamento da disciplina e 
utilização dos recursos tecnológicos. É obrigatório que os alunos tenham o e-mail da ufpr (@ufpr.br) atualizado 
para o acesso ao Microsoft Teams. 
 
As avaliações serão realizadas por meio das plataformas citadas acima, com questões diferentes entre os alunos, 
contendo questões objetivas ou dissertativas, sendo de preenchimento individual e tendo controle de tempo de 
preenchimento (2 horas). O aluno deverá realizar as provas no período agendado pelos professores, mas terá apenas 
uma tentativa, não podendo pausar o tempo. A média da disciplina será computada pelo acerto de questões de 4 listas 
de exercícios e 2 provas. Os exercícios poderão ter correção automática pelas plataformas ou correção manual pelos 
professores a partir de arquivos enviados pelos alunos. As listas e provas serão disponibilizadas conforme o andamento 
do conteúdo e deverão ser entregues de acordo com as datas estipuladas no calendário. Ao longo da disciplina poderão 
ser disponibilizadas aos alunos questões extras para estudo, sem computar nota. A aprovação é também condicionada 
à frequência superior a 75%. A frequência será computada apenas com a entrega das atividades (listas e provas). A 
presença em eventuais encontros virtuais agendados pelos professores não é obrigatória. Mais detalhes em “formas 
de avaliação” abaixo. 
 
Comunicação: além dos encontros virtuais ou vídeos destinados a tirar dúvidas, os professores estarão disponíveis ao 
longo do curso para o atendimento aos alunos por meio de mensagens pelo Teams. Os alunos serão estimulados a 
trocarem dúvidas e interagirem por meio de fóruns e canais de dúvidas no ambiente virtual de aprendizagem utilizado. 
 
Avaliação do curso: ao final da disciplina, os alunos receberão um link com um questionário para avaliação do curso. 
 
Ao se matricular nessa disciplina, o aluno assume a responsabilidade em respeitar os direitos autorais, não 
compartilhando o conteúdo da disciplina com terceiros, assim como se compromete a ser o único responsável 
pelo preenchimento das avaliações, que são individuais, sob pena de ser considerada conduta antiética e falta 
disciplinar do aluno. 
 
 

REGISTRO DAS AULAS SÍNCRONAS (QUANDO HOUVER) 
De acordo com o art. 12º da resolução 59/20 do CEPE: a Coordenação deverá publicar em edital: “d) quadro de 
horário das atividades síncronas previstas nos planos de ensino das disciplinas e unidades 
curriculares, caso existam;” 
 

 

Dias da semana  Horário 

Não há.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Tipos de avaliação Datas previstas Pontuação 

Listas de exercícios L1 – até 10/10/2021 
L2 – até 31/10/2021 
L3 – até 23/11/2021 
L4 – até 06/12/2021 

30% 

Prova 1 04/11/2021 a 05/11/2021 30% 

Prova 2 09/12/2021 a 10/12/2021 40% 

Prova Final 21/12/2021 a 22/12/2021 - 

 
 
IMPORTANTE: 
De acordo com o art. 12º da resolução 59/20 CEPE: “1º Fica estabelecido o controle de frequência somente por meio 

da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes”. 
 
Com isso, o controle de frequência se dará pela entrega de listas das atividades nas datas combinadas e realização 
das provas (total de 6 atividades – 4 listas e 2 provas). 
A aprovação na disciplina é condicionada ao aproveitamento e à frequência maior que 75%. 
O aproveitamento seguirá as regras comuns da UFPR: 

• Alunos com média abaixo de 40 ou frequência abaixo de 75% são reprovados; 

• Alunos com média igual ou acima de 70 e frequência igual ou acima de 75% são aprovados; 

• Alunos com média entre 40 e 70 e frequência acima de 75% fazem prova final e são aprovados se a média 
final (média entre a nota anterior e a prova final) for 50 ou mais; caso contrário são reprovados. 
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Professores proponentes da Disciplina: Dayane Rocha de Pauli e Adalto Acir Althaus Junior 
E-mail dos Professores: dayanerocha@ufpr.br e adalto.althaus@ufpr.br  
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