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I. EMENTA 

 

EMENTA DO MÓDULO “FINANÇAS PESSOAIS”: 

Contextualização das finanças pessoais; Planejamento das finanças pessoais; Alternativas de endividamento 

bancário para pessoas físicas; Alternativas de aplicações financeiras de renda fixa para pessoas físicas; Bolsa 

de Valores como alternativa de aplicação financeira; Matemática financeira aplica às decisões de 

investimento e financiamento das pessoas físicas; Psicologia – saúde mental e financeira; Exemplos e 

exercícios comentados;   

 

 

EMENTA DO MÓDULO “FINANÇAS EMPRESARIAIS”: 

Contextualização das finanças empresariais; Análise qualitativa do risco da atividade empresarial; Análise 

quantitativa da situação contábil-financeira das empresas; Fatores determinantes do custo de capital das 

empresas; Bolsa de Valores como alternativa de financiamento da atividade empresarial; Exemplos e 

exercícios práticos de análise de risco da atividade empresarial. 

 

II. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

 

Objetivo 

O objetivo desta disciplina é o de destacar, tanto para a população como para os empresários, a importância 

da disposição de um planejamento financeiro sustentável, que permita o controle de gastos e a formação de 

patrimônio financeiro mais do que suficiente para o pagamento de dívidas contraídas com empresas 

comerciais, instituições financeiras e prestadores de serviços. 

Especificamente para a PUC-SP, o investimento na educação financeira de seus alunos representaria o 

pioneirismo entre as Instituições de Ensino Superior ao oferecer um curso com o objetivo de auxiliá-los no 

planejamento de suas  finanças pessoais e empresariais e, consequentemente, no pagamento pontual de todas 

as suas dívidas, que inclui o valor da mensalidade. 
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Objetivos complementares: 

- Transformar a tecnicalidade dos termos de finanças pessoais e empresariais em uma linguagem palpável  

   para os Alunos de todas as Faculdades; 

- Debater com senso crítico as questões econômicas importantes do país, que influenciam as finanças  

   pessoais e empresariais; 

- Compreender a relação entre o cenário econômico e a situação do nível de endividamento e inadimplência  

  das empresas e das famílias brasileiras. 

 

III. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (com previsão do que será trabalhado em cada 

semana de aula) 

 AULA PLANEJAMENTO DAS AULAS 

1 Contextualização das finanças pessoais 

2 Check-up e questionário das finanças pessoais – exercício  

3 Planejamento financeiro das pessoas físicas –  exemplos e exercícios  

4 Alternativas de aplicações financeiras de renda fixa 

5 Alternativas de empréstimos e financiamentos no mercado financeiro 

6 Armadilhas de empréstimos nos créditos rotativos (cheque especial e cartão de crédito) 

7 Bolsa de valores como alternativa de investimento –  exercícios e sites 

8 Matemática financeira aplicada a gestão das pessoas físicas – exercícios 

9 Psicologia – saúde financeira e mental (palestra) 

10 Sites de finanças pessoais 

11 Contextualização das finanças empresariais 

12 Análise qualitativa do risco da atividade empresarial 

13 Análise quantitativa do desempenho contábil-financeiro das empresas – exemplos e exercícios 

14 Fatores determinantes do custo de capital da atividade empresarial 

15 Bolsa de Valores como alternativa de financiamento empresarial – fundamentação teórica 

16 Bolsa de Valores como alternativa de financiamento empresarial – exemplos e exercícios 

17 Sites de finanças empresariais 

 

IV. ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

A metodologia será baseada na explicação dos temas centrais de planejamento financeiro destacados na 

ementa, realização de debates, palestras e aplicação de exercícios e estudos de casos. 

 

V. RECURSOS TECNOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS  

Plataformas Teams e Moodle 

 

VI. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação dos alunos dar-se-á pela atribuição de notas extraídas da/o:  

 

- participação ativa nos debates e na solução de exercícios e estudo de casos (30%);  

- desensenvolvimento e apresentação de seminário (35%); 

- prova (35%). 
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