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PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

Curso de Engenharia de Produção 

 

ORGANIZAÇÃO BÁSICA DAS DISCIPLINAS CURRICULARES 
Disciplina: ANÁLISE ECONÔMICA DE INVESTIMENTOS 

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Código Créditos Carga Horária Período Co-requisito Pré-requisito 

ENG 1920 4 60 6º - - 
 

EMENTA 
Conceitos iniciais: juros, taxas e formas de capitalização. Cálculo dos juros: regimes simples, 
composto e contínuo. Equivalência de capitais: valor atual e taxa de retorno (método de 
cálculo). Série de pagamentos e fatores de juros compostos. Amortização de empréstimos: 
sistemas Price, sac e correção monetária. Fluxo de caixa: investimentos, payback, valor atual, 
taxa de retorno e custo anual. 
 

OBJETIVO GERAL 
Oferecer aos participantes do curso os suportes teóricos básicos para o processo decisório 
relativo às alternativas de investimento de capital, envolvendo o processo total de geração de 
alternativas, avaliação, seleção e acompanhamento de projetos de investimento, com ênfase 
em empreendimentos de Engenharia. 
 

Objetivos Específicos 

• Incentivar o espírito empreendedor; 

• Reforçar a necessidade do planejamento prévio em projetos de investimento; 

• Aplicar os conhecimentos abordados mediante a elaboração de projetos. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Material disponível em http://www.pucgoias.edu.br (sites docentes)  

1 
Investimento e criação de valor 

Lucro; criação de valor; investimentos; juros compostos; taxa real de juros; séries de 
capitais; anuidades; capitalização. 

2 
Payback 

Método do payback simples; método do payback descontado; modelo financeiro 

3 
Valor presente líquido e Taxa interna de retorno 

Perfil e modelo do VPL; critério do método; relações e análise. 
Modelo da TIR; critério e relações; cálculo e análise; TIR’s múltiplas. 

4 
Métodos de valor equivalente 

Método do valor futuro líquido (VFL); método do valor uniforme líquido (VUL); índice de 
lucratividade (IL). 

5 
Estimativas relevantes 

Fluxo de caixa: investimento; prazo de análise; depreciação; valor residual; capital de 
giro; receitas; custos. 

6 
Empreendedorismo, Empresas e Tributação 

A atividade empreendedora no Brasil. Empresa individual e sociedade. 
Microempreendedor individual. Simples Nacional. Lucro Presumido. Lucro Real.  

7 
Construção do fluxo de caixa 

Estimativas relevantes; terreno e construção; substituição de equipamentos. 
 

 

http://www.pucgoias.edu.br/
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Metodologia 

 

A metodologia de estudos no espaço-tempo da disciplina, essencialmente dinâmica e flexível, 

objetiva desenvolver um clima e uma cultura de participação ativa, disciplinada e compromissada que 

motive a reflexão sobre o objeto de estudo, por meio de técnicas diversas que favoreçam a contribuição 

criativa de cada um no processo de aprendizagem e de desenvolvimento de competências, habilidades 

e atitudes necessárias ao exercício profissional.  

Preleções dialogadas, seminários, discussões de casos, estudos dirigidos, leitura de capítulos 

de livros e/ou artigos técnicos, aplicações de jogos empresariais, laboratórios de sensibilização e 

criatividade, elaboração de artigos, utilização de TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação), 

PBL - Project Based Learning, visitas técnicas às empresas e trabalhos de pesquisa bibliográfica e de 

campo são práticas exploradas.  

 

Materiais de apoio 

 

Os materiais de apoio serão utilizados e indicados de acordo com os objetivos pontuais, conteúdos 

específicos e técnicas empregadas. Parte do material de apoio da disciplina, será disponibilizado 

durante o semestre no site da PUC Goiás, 

http://sites.pucgoias.edu.br/home/alunos/ , no link “sites docentes”,  

Juliana Schmidt Galera. 

 

Atividade Externa da Disciplina (AED) 

Ao longo do semestre serão oferecidas 4 AED(s). 

As AED(s) valerão frequência no dia indicado no cronograma.  

AED 1 - Aula inaugural (participação / presença) 

AED 2 - Lista de exercícios (entrega / presença) 

AED 3 - Execução da 1a. e 2a. Etapas do TFD (entrega / presença) 

AED 4 - Participação de uma banca de defesa durante a jornada acadêmica e elaboração de resenha. 

 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 
 

Aprovação: mínimo de 75% de frequência ou 60 aulas (entrega mensal das pautas); média  

5,0 ao final 
N1 = prova 1 (máx. 5,0) + prova 2 (máx. 5,0)  
N2 parcial (máx. 9,0) = prova 3 (máx. 4,0) + trabalho final (máx. 5,0)  
N2 final = N2 parcial + nota da Avaliação Interdisciplinar (AI – máx. 1,0) 
Não haverá avaliação substitutiva. 
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Bibliografias Complementares 
 
1. BONINI, E.E. Análise de investimentos: engenharia econômica. São Paulo 1974. 

160p. 
 
2. CASAROTTO FILHO, N.; KOPITTKE, B.H. Análise de investimentos. 11ª edição. 

Editora Atlas. 2010. 432 p. 
 
3. HIRSCHFELD, H. Engenharia econômica e análise de custos. 7ª edição. Editora Atlas. 

2000. 520 p. 
 
4. LAPPONI, J.C. Projetos de investimento: construção e avaliação do fluxo de caixa. 

1ª edição. Editora Empresa das Artes. 2000. 378 p. 
 
5. SAMANEZ, Carlos Patricio. Engenharia econômica. São Paulo: Pearson, 2009. 210 p. 
 
 

 
 


	Atividade Externa da Disciplina (AED)

