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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Desenvolver competências e habilidades matemáticas para apoio na tomada de decisão, na atuação profissional e enquanto cidadão.

EMENTA*

PA, PG. Proporcionalidade. Juros Simples. Juros Compostos. Operações de Desconto. Equivalência de Capitais.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Página 2 de 4

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

(I UNIDADE)
Sequências numéricas
- Formação dos elementos de uma sequência.
Progressões aritméticas
- Definição
- Classificação
- Termo geral de uma P.A;
- Interpretação geométrica de uma progressão aritmética.
- Soma dos n primeiros termos de uma P.A.
Progressões geométricas:
- Definição e Classificação;
- Termo geral de uma P.G.
- Interpretação geométrica de uma progressão geométrica.
- Equivalência de taxas;
- Soma dos n primeiros termos de uma P.G
- Soma dos termos de uma P.G infinita;
- Progressão geométrica e função exponencial;
Sequência de Fibonacci.
(II UNIDADE)
Conceitos Gerais da Matemática Financeira e Juros Simples
- Juro
- Taxas de juros
- Diagrama do fluxo de caixa
- Regras básicas
- Critérios de capitalização dos juros
- Aplicações práticas dos juros simples e compostos
- Capitalização contínua e descontínua
- Fórmulas de juros simples
- Montante e capital
- Taxa proporcional e taxa equivalente
- Juro exato e juro comercial
- Equivalência financeira

Juros Compostos

- Fórmulas de juros compostos
- Extensões ao uso das fórmulas
- Taxas equivalentes
- Taxa nominal e taxa efetiva
- Conversão de taxa efetiva em nominal
- Taxa efetiva e número de períodos de capitalização
- Fracionamento do prazo e equivalência financeira em juros compostos
- Convenção linear e convenção exponencial para períodos não inteiros
- Convenção linear
- Convenção exponencial.
- Introdução à taxa interna de retorno
- Capitalização contínua.

(III UNIDADE)
Descontos
- Desconto simples
- Desconto Racional (ou “por dentro”)
- Desconto bancário (ou comercial, ou “por fora”)
    - Despesas bancárias
- Taxa implícita de juros do desconto “por fora”
    - Taxa efetiva de juros
    - Apuração da taxa de desconto com base na taxa efetiva
- O prazo e a taxa efetiva nas operações de desconto “por fora”
     - Taxas de desconto decrescentes para prazos crescentes
     - Desconto para vários títulos
- Desconto composto
     - Desconto composto “por fora”
- Desconto composto “por dentro”
Programas computacionais aplicados na resolução de problemas de finanças.
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas de conhecimento.
Despertar a necessidade da aprendizagem contínua, de agregação de novas ideias e tecnologias.
Trabalhar em equipe.
Desenvolver a autonomia intelectual.
Relacionar os elementos financeiros entre problemas de teoria e prática.
Aperfeiçoar o senso crítico no que refere-se as práticas comercias de atividades financeiras.

OBJETIVO GERAL

Analisar conceitos, mecanismos e estratégias matemáticas aplicados a problemas monetários/financeiros e aplicar os conhecimentos de
progressões.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estabelecer relações entre a Matemática e as Ciências Sociais.
Despertar a necessidade da aprendizagem contínua, de agregação de novas ideias e tecnologias.
Utilizar a Matemática como ferramenta para resolução de problemas monetários.
Perceber os conhecimentos matemáticos como ferramenta importante na tomada de decisão em finanças;
Desenvolver a autonomia intelectual.
Utilizar ferramentas computacionais no auxílio de resolução de situações problemas matemáticos aplicados em Ciências Sociais (Economia,
Administração, Contábeis).
Aplicar os conhecimentos de progressões.
Trabalhar em equipe.

METODOLOGIA

Os recursos didáticos a serem utilizados: Internet; google meet; e-amail; google sala de aula; portal do aluno; computadores, celulares entre
outros.
A abordagem dos conteúdos se dará através de aulas expositivas e dialógicas, de forma remota, buscando estabelecer relações entre o
conhecimento prévio dos estudantes e os novos conceitos que serão abordados.
Pretende-se também, utilizar algumas das tendências matemáticas como a Modelagem Matemática e a Resolução de Problemas, tendo em vista
que tais tendências objetivam a formação de um sujeito crítico e investigativo. Será feito o uso da metodologia de aula invertida.
Num contexto geral, também serão propostas listas de exercícios, trabalhos, estudos dirigidos. Instrumentos estes, que podem contribuir para que
os estudantes identifiquem suas dúvidas e possam se debruçar sobre os assuntos abordados.
Ocorrerão 23 horas de atividades síncronas e 22 horas de atividades assíncronas.

AVALIAÇÃO

A avaliação é assumida como permanente, desse modo ela será realizada mediante atividades diversas, tais como: estudo dirigido; seminários;
pesquisas; resolução de listas de exercícios.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Os objetos de aprendizagem e avaliações serão desenvolvidas de acordo ao programa do componente curricular e em acordo durante os
encontros remotos, com as seguintes divisões:
- I unidade de 17/02 à 17/03;
- II unidade de 24/03 à 28/04;
- III Unidade de 05/05 à 02/06.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

ASSAF, Alexandre Neto. Matemática Financeira e suas Aplicações. – 14ª. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. ISBN 978-85-97-02160-8
HAZZAN, S.; POMPEO, N. Matemática Financeira. São Paulo: Saraiva, 2014.
IEZZI, Gelson; [et al.]. Matemática: Ciência e aplicações. Volume 1, ensino médio. 6ª edição, São Paulo, Saraiva, 2010.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Hoji, Masakazu. Matemática financeira: didática, objetiva e prática  – 1ª. ed. – São Paulo: Atlas, 2016.
Feijo´, Ricardo Luis Chaves Matemática financeira com conceitos econômicos e cálculo diferencial: utilização da HP-12C e planilha Excel. – 2ª. ed.
– São Paulo: Atlas, 2015.
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