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IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: Cajazeiras

CURSO: Licenciatura em Matemática

DISCIPLINA: Matemática Financeira CÓDIGO DA DISCIPLINA: 53636 - LIC.0129

PRÉ-REQUISITO: Não há

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ ] Optativa [ ]

Eletiva [ ]
SEMESTRE/ANO: 2021.2

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 50 h PRÁTICA: 0 h EaD¹: EXTENSÃO:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Paulo de Araújo Souza

EMENTA

Porcentagem. Juros simples e compostos. Descontos. Taxas: proporcional, equivalente, nominal e real.

Equivalência de capitais. Anuidades. Empréstimos. Sistema de Amortizações. Análise de alternativas de

investimento. Critérios econômicos de decisão.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

Geral: 

Expor os fundamentos da matemática financeira. Estudar as principais características dos sistemas de juros

simples e dos juros compostos e suas principais aplicações práticas. 

Específicos: 

• Conhecer a definição de Juros Simples e Composto.

• Focar as aplicações do sistema de juros compostos nos fluxos de caixa e dos fluxos de caixa nos sistemas de

amortização. 

• Introduzir o aluno na utilização da calculadora financeira HP - 12C e no editor de planilhas Excel. 



• Ajudar o aluno a tomar decisões racionais de investimentos.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Juros Simples: Fórmulas Genéricas; Taxas Proporcionais; Fórmulas Derivadas; Descontos de Títulos e

Duplicatas.

Juros Composto: Fórmulas Genéricas; Taxas Equivalentes; Fórmulas Derivadas. 

Fluxo de Caixa: Valor Atual de um Fluxo de Caixa; A Taxa Interna de Retorno; Séries Uniformes; Equivalência de

Fluxos de Caixa.

Sistema de Amortização: O Sistema Price ; Sistema de Amortização Constante (SAC); Sistema

Americano; Financiamento com Carência; Valor Residual; Correção Monetária.

Investimento: Poupança; Certificados de Depósito Bancário; Títulos Públicos; Fundos Mútuos (Renda Fixa e

Variável).

METODOLOGIA DE ENSINO

O programa é dividido em cinco tópicos que se interligam em ordem crescente de complexidade. Sempre que

possível, é exposto como o problema concernente ao assunto abordado é resolvido analiticamente e com a

calculadora financeira e o editor de planilhas podem ser utilizados para resolver o mesmo problema. Ao longo da

exposição são resolvidos exemplos para fixação dos conceitos expostos.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[ ] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[X] Softwares: Navegador de internet, OneNote, Leitor de PDF

[X] Mesa digitalizadora

[X] Webcam

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A média da disciplina será composta pela média aritmética de três notas. Cada nota terá 40% da pontuação

referente a duas listas de pontuações iguais (vinte pontos cada) de carácter objetivo e que deveram ser

respondidas por meio de um formulário on-line e um trabalho colaborativo de carácter subjetivo referente aos 60%

restante, que deverá ser produzido em equipe e enviado ao professor. 

Quanto á média final: (i) Caso o aluno fique com uma média menor do que 4 (quatro), estará reprovado. (ii) caso o

aluno fique com uma média maior do que 4 (quatro) e menor do que 7 (sete), precisará fazer mais uma avaliação

(AvF) e (iii) caso o aluno fique com uma média maior ou igual a 7 (sete), estará aprovado. 

Quanto aos alunos que precisarem de AvF: sua média final será determinada a partir de uma média ponderada
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