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Profa. Mônica Barros
e-mails: monica@ele.puc-rio.br; barrosm@alumni.utexas.net
Ementa e Objetivos
Fornecer ao aluno ferramentas para a solução analítica de problemas ligados ao
planejamento financeiro, em especial o gerenciamento dos ativos e passivos de curto prazo
caracterizados como capital de giro líquido.
Ementa: Análise do desempenho financeiro. Planejamento financeiro. Planejamento
financeiro de curto prazo. Gerenciamento de crédito. Gerenciamento de caixa. Mercado
monetário. Fontes internacionais de financiamento de curto-prazo.
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Programa do Curso
Bastante ambicioso, como vocês podem notar.
Os capítulos a seguir referem-se à 5a. Edição em Inglês do Brealey e Myers.
Capítulo 1 – Why finance matters
Capítulo 2 – Present Value and the Opportunity Cost of Capital
Capítulo 3 – How to Calculate Present Values
Capítulo 4 – The Value of Common Stocks
Capítulo 5 – Why Net Present Value leads to better investment decision than other criteria
Capítulo 6 – Making investment decisions with the NPV rule
Capítulo 7 – Introduction to risk, return and the opportunity cost of capital
Capítulo 8 – Risk and return
Capítulo 9 – Capital Budgeting and risk
Capítulo 10 – A project is not a black box
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Capítulo 13 – Corporate Financing and the 6 lessons of market efficiency
Capítulo 14 – An overview of corporate financing
Capítulo 17 – Does debt policy matter?
Capítulo 18 – How much should a firm borrow?
Capítulo 23 – valuing risky debt
Capítulo 27 – Analyzing financial performance
Capítulo 30 – Credit Management
Capítulo 32 – Short term lending and borrowing
Capítulo 33 – Mergers
Capítulo 34 – International Financial Management
Material Didático e Recursos Computacionais
Grupo de discussão eletrônico: http://groups.yahoo.com/group/gerfin_2003_01
Atenção: o grupo é fechado, e portanto só eu poderei cadastrar o seu e-mail. Envie-o para o
meu endereço pessoal de e-mail.
Para mandar mensagem para o grupo de discussão (após o seu cadastramento), envie um
e-mail para: gerfin_2003_01@yahoogroups.com
Para enviar um e-mail só para mim, utilize o endereço pessoal.
• Há algum tempo, meus cursos estão ficando cada vez mais “on line”.
• Portanto, se você ainda não tem acesso a e-mail, providencie-o já!! Eu
mando comentários e dicas, respondo dúvidas, bato papos, ouço críticas, etc...
tudo isso por e-mail !!
• É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ ME ENVIE O SEU ENDEREÇO DE E-MAIL NO QUAL
SERÁ CADASTRADO NO GRUPO DE DISCUSSÃO, PARA PODER TER ACESSO Á
ÁREA DE ARQUIVOS DO GRUPO.
Critério de Avaliação
•
•
•

Apresentações em grupo
Leitura de material extra-classe
Projeto Final

Não haverá prova no sentido usual da palavra, e você será submetido a pelo menos 3
avaliações ao longo do semestre.
Levando-se em conta que você deverá apresentar pelo menos um trabalho ao longo do
semestre, a sua presença em classe será necessária, e a sua participação em aula afetará a
sua nota final.
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