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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007. 

DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLI NAS E BIBLIOGRAFIA. 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISE FINANCEIRA 

Ementa: 

Matemática Financeira - Conceitos Fundamentais. O valor do dinheiro no 

tempo. Conceito de juro. Taxas de juro. Regimes de capitalização. Distinção 

entre juros simples e juros compostos. Juros simples. Fórmula para o cálculo 

dos juros. Homogeneidade entre tempo e taxa. Juro ordinário e juro comercial. 

Montante e valor atual. Fórmulas. Juros compostos. Fórmula para o cálculo dos 

juros. Capitalização e desconto. Taxas de juros. Taxas proporcionais e 

equivalentes. Conceitos de taxa efetiva e taxa nominal. Desconto simples e 

composto. Conceitos de valor nominal e valor atual. Desconto composto. Taxa 

de desconto. Série uniforme - Prestações Iguais. Valor Presente Líquido e Taxa 

Interna de Retorno. Equivalência de Fluxos de Caixa. Fluxos de Caixa não 

homogêneos. Fluxos de Caixa e Inflação. 

 

Objetivo: 

Possibilitar ao aluno o aprendizado da aplicação de métodos quantitativos à 

contabilidade, finanças e negócios. 

 

Programa da disciplina: 

O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de 

Ciências Contábeis) a disciplina Matemática Financeira; o valor do dinheiro no 

tempo; conceito de juros; taxas de juros;  regimes de capitalização; distinção 

entre juros simples e juros compostos; juros simples: fórmula para o cálculo 
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dos juros. homogeneidade entre tempo e taxa, juro ordinário e juro comercial; 

montante e valor atual;  fórmulas: juros compostos, capitalização e desconto; 

taxas de juros:  proporcionais e equivalentes; taxa efetiva e taxa nominal; 

desconto simples e composto; conceitos de valor nominal e valor atual; 

desconto composto; taxa de desconto; série uniforme – prestações iguais; valor 

presente líquido e taxa interna de retorno; equivalência de fluxos de caixa; 

fluxos de caixa não homogêneos; fluxos de caixa e inflação. 
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