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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS Turno: NOTURNO 1º/ 2021 

PROF. MARCELLO ANGOTTI E-mail: angotti@ufsj.edu.br | Sala: 2.33 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2015 

Unidade curricular 

FINANÇAS PESSOAIS E GESTÃO DE PEQ. NEGÓCIOS 

Departamento 

DECAC 

Período 

7º 

Carga Horária 
Código CONTAC 

CC050 
Teórica 

66h / 72h/a 

Prática 

- 

Total 

66h / 72h/a 

Tipo 

Optativa 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado/Presencial 

Pré-requisito 

- 

Co-requisito 

- 

EMENTA 

Orçamento e controle financeiro pessoal e familiar. Empréstimo, financiamentos e administração de 
dívidas. Consumo: endividamento x planejamento. Modalidades de Investimentos. Planos de 
aposentadoria e previdência. / Especificidades das micro e pequenas empresas. Plano de negócios e 
abertura de empresas. Ferramentas de gestão e controle de pequenos negócios. 

OBJETIVOS 

Apresentar as formas de lidar com as finanças pessoais relativas ao consumo, gastos, endividamento, 
poupança, investimento. Capacitar o aluno para realizar e orientar o planejamento financeiro pessoal 
/ Formar pessoas capazes de ter a visão do empreendimento de pequeno porte, fundá-lo e geri-lo, 
bem como assessorar proprietários de pequenos negócios. Conhecer conceitos e compreender as 
dificuldades de inserção e as estratégias que propiciam a sobrevivência das MPE’s. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. As finanças pessoais e a qualidade de vida 
2. Consumo e endividamento 
3. Modalidades de empréstimos e financiamentos 
4. Modalidades de investimento 
5. Planejamento e decisões financeiras 
6. Planos de Negócios e abertura de empresas 
7. Gestão de MPE’s 
8. Desafios contemporâneos das MPE’s 

METODOLOGIA 

Métodos: 
o As atividades síncronas – respeitarão o quadro de horário da disciplina (segundas e quartas-feiras 

das 21h às 22h50). Os encontros não ocorrerão todas as semanas. O agendamento previsto será 

apresentado no 1º dia de aula. As aulas serão participativas e é desejável que tenha microfone e 

câmera à disposição. No caso de ausências, atividades complementares poderão requisitadas. 
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o Atividades assíncronas – videoaulas, leitura de textos e outras atividades propostas, individuais 

ou em grupo –  ocorrerão semanalmente para contemplar os conteúdos curriculares. A disciplina 

tem carga horária de 72 h/a, dividida em 14 semanas. 

 
Recursos/Tecnologias: 

o A plataforma do curso será o Google Classroom. 

o As videoconferências podem ocorrer nas plataformas disponíveis sem ônus. 

o Podem ocorrer mudanças em comum acordo com as/os discentes em função de problemas 
com as tecnologias digitais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Controle de Frequência:  

o O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas 

e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 

75% das atividades propostas será reprovado por infrequência. 

Critérios de Avaliação:  
o Serão distribuídos 10 pontos, sendo distribuídos em seminários, trabalhos e atividades 

síncronas e assíncronas ao longo do semestre. A proposta será apresentada e discutida com a 
turma no primeiro encontro síncrono. 

o Será oferecida uma Prova Substitutiva para estudantes com frequência mínima de 75% cuja 
pontuação esteja entre 40 e 59 pontos na soma das atividades avaliativas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

o BANCO CENTRAL DO BRASIL. Caderno de Educação Financeira – Gestão de Finanças Pessoais. 
Brasília: BCB, 2013. 72 p. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/?PEF-BC 

o LEMES JUNIOR, Antonio Barbosa. Administrando micro e pequenas empresas 
empreendedorismo & gestão. 2. Rio de Janeiro GEN Atlas 2019 

o BIAGIO, Luiz Arnaldo. Plano de negócios estratégia para micro e pequenas empresas. 3. São 
Paulo Manole, 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

o ASHLEY, Patricia. Ética, responsabilidade social e sustentabilidade nos negócios 
(des)construindo limites e possibilidades. São Paulo Saraiva 2018 

o ÁVILA, Leandro. Aposentadoria em perigo. Fortaleza: Editora do autor, 2017. 
o CERBASI, Gustavo P. Investimentos inteligentes. São Paulo: Sextante, 2013. 
o CERBASI, Gustavo P. Casais inteligentes enriquecem juntos. São Paulo: Sextante, 2014. 
o KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Editora Objetiva, 2012. 
o MACEDO JR., Jurandir S. A Árvore do Dinheiro. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007. 
o THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: Como tomar melhores decisões sobre saúde, 

dinheiro e felicidade. São Paulo: Objetiva, 2019. 
o TOLEDO, Elaine. Saiba mais para gastar menos: aprenda a desenvolver sua inteligência 

financeira. São Paulo: Alaúde Editorial, 2012 
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