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OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Esta disciplina objetiva abordar aspectos avançados das tomadas de decisão financeiras e como isso 
se reflete sobre as empresas. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1. Compreender os relacionamentos entre os diversos agentes e variáveis financeiras e seu impacto 
sobre as empresas; 

2. Conhecer os fundamentos teóricos das decisões financeiras; 

3. Dominar técnicas de administração aplicadas às decisões financeiras; 

4. Desenvolver habilidades de raciocínio lógico-matemático para solução de problemas teóricos e sua 
aplicação para compreender situações reais. 

 
CONTEÚDO 

1. Debt Maturity 

2. Executive Compensation 

3. Finance and Institutions 

4. Finance: Theory vs. Practice 

5. Financial Constraints 

6. Short-term Financing (Working Capital and Cash Management) 

7. Equity and Debt Financing (Venture Capital, Private Equity, IPOs, and Project Finance) 
 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas; leitura e exercícios do livro-texto; solução de problemas com o uso de calculadora 
financeira e planilha eletrônica; discussão de estudos de casos, análise do noticiário corrente; 
trabalhos e pesquisas individuais e em grupo. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem será realizada através de atividades em classe e/ou extraclasse. A 
aprovação pressupõe desempenho em todas as atividades previstas. A distribuição das notas 
obedecerá à seguinte proporção: 

Participação em Aula: ......................................................................... 10% 
Proposta de Pesquisa: ........................................................................ 20% 
Testes: ................................................................................................ 30% 
Exame Final: ....................................................................................... 40% 
TOTAL: ............................................................................................. 100% 

 
BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Obrigatória: 

Livro-texto: 

BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Corporate Finance, 3rd ed., 2014. 



 

 

 
 

 

Artigos: 

A ser definidos. 

Bibliografia Complementar: 

BREALEY, Richard; MYERS, Stewart; ALLEN, Franklin. Principles of Corporate Finance, 11th ed., 2014. 

BRIGHAM, Eugene F. e EHRHARDT, Michael C. Financial Management, Theory and Practice, 14th 
ed., 2014. 

CONTATO E OFFICE HOURS 

Professor Contato Office Hours 

Paulo R. S. Terra paulo.terra@fgv.br 4as das 19h00-20h00 (mediante agendamento) 

 
COMPROMISSOS ÉTICOS – PROFESSOR/ALUNO 

• Respeito do professor a todos os alunos, preparando-se para as aulas, respondendo a 
dúvidas, avaliando-os com isenção e imparcialidade e procurando ajudá-los no que estiver 
ao seu alcance. 

• Respeito dos alunos ao professor e aos seus colegas, comportando-se nas aulas de maneira 
a não prejudicar seu andamento normal, enriquecendo sempre que possível com perguntas 
e dúvidas pertinentes aos assuntos tratados e preparando-se para as aulas de maneira a 
aproveitá-las ao máximo. 

• Fica expressamente PROIBIDA a utilização de celulares, tablets e computadores durante 
as aulas expositivas, salvo quando autorizado pelo professor para a realização de 
exercícios, casos e outras atividades. 

• Realização das provas por parte dos alunos de maneira totalmente individual sem procurar 
vantagens ilícitas. 
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