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1. Identificação

Dados da Instituição: Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú
CNPJ: 10.635.424.0002-67
Endereço: Rua Joaquim Garcia s/n

Bairro: Centro Cidade: Camboriú CEP: 88340-055
Telefone: (47) 
2104-0800

Proponente: 
                         Gerson Carlos saiss
Setor em que está localizado: DDE

Cargo/Função: Professor
CPF: 537596489-
91 SIAPE: 2102086

Telefone celular: 48 9981-2499 Telefone comercial: 47 2104-0800

Endereço eletrônico (e-mail): gerson.saiss@ifc.edu.br
Carga horária no curso (caso participe): 40 horas

Colaboradores (Docentes e técnico-administrativos envolvidos no curso)
Nome Cargo/Formação Unidade curricular Carga horária

no curso

Gerson Carlos Saiss Professor
Sistema Financeiro 
Nacional 40

Marcus V. M. Carneiro Professor Mercado de Capitais 40
Rosane Pedron 
Carneiro Professora Análise de Investimentos 40

2. Apresentação

Apresentação do Campus:

Em 1953, o Colégio Agrícola de Camboriú iniciou suas atividades com o

curso Ginasial Agrícola; em 1965, foi criado o curso Técnico em Agricultura, que em

1973  passou  a  denominar-se  Técnico  em  Agropecuária.  Apesar  de  ser  uma

instituição nomeada como agrícola, a partir de 2000 o Colégio passou a oferecer



cursos  nas  áreas  do  conhecimento  de  Informática  e  Meio  Ambiente.  Em 2003,

iniciou-se o Curso Técnico em Transações Imobiliárias e, a partir de 2008, o curso

Técnico  em Turismo  e  Hospitalidade.  No  final  de  2008,  com o  advento  da  Lei

11.892,  de  dezembro  de  2008,  transformou-se  em câmpus  do  Instituto  Federal

Catarinense. Desta forma, o antigo Colégio Agrícola de Camboriú, como sempre foi

conhecido  pela  comunidade,  hoje  é  o  Instituto  Federal  Catarinense  Campus

Camboriú. Segundo o PDI 2014/2018, atende a 1543 alunos e oferece 13 cursos: 7

cursos  técnicos  ofertados  nas  modalidades  integrada  ao  ensino  médio  e/ou

subsequente (Agropecuária, Controle Ambiental, Informática, Hospedagem, Redes

de  Computadores,  Segurança  do  Trabalho  e  Transações  Imobiliárias);  5  cursos

superiores  (Licenciatura  em  Matemática,  Pedagogia,  Bacharel  em  Sistemas  de

Informação,  Tecnólogos  em Negócios  Imobiliários  e Sistemas para  Internet)  e 1

curso de pós-graduação em Treinadores e Instrutores de Cães-guias. A partir de

setembro de 2016 inicia-se o curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação.

Assim, juntamente com outro curso de Pós-Graduação lato sensu, o qual

será oferecido a partir do segundo semestre de 2017, o campus Camboriú se fixa

junto à comunidade como um produtor e fornecedor de conhecimentos no eixo de

gestão e negócios, destacando-se  este curso de qualificação em Gestão Financeira

e de Capitais como um complemento do eixo, com larga abrangência à comunidade.
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3. Dados Gerais do Curso

 Nome do curso: Gestão Financeira e de Capitais
Eixo tecnológico: Gestão e Negócios
Categoria: (  ) Formação inicial (X) Formação continuada
Carga horária: 120 horas 
Escolaridade mínima: Ensino Médio
 Números de vagas (turma): 25 alunos
Periodicidade das aulas: anual
Modalidade de oferta: ( X) Presencial (  ) Distância
Turno: Noturno/vespertino
Local de oferta: Campus Camboriú

4. Justificativa

     Dadas às facilidades criadas pela Internet, ao final de 1999 foram implementados

no Brasil os conceitos de Home Broker e do After Market.  No primeiro, os clientes

passam a operar eletronicamente, via Internet, através dos sites das corretoras de

valores.  No segundo, estende-se o horário do pregão eletrônico,  para atender o

Home Broker. Portanto, a partir destas mudanças,  há um crescente interesse de

pequenos e grandes investidores dispostos a aplicar seus excedentes no mercado

de ações. Este mercado é um elemento imprescindível para o funcionamento de um

sistema financeiro eficiente e regulador das economias mundiais. 

       Desta  forma,  torna-se  imprescindível  a  inserção  de  profissionais  a  tais

mecanismos. O objetivo deste curso é propor aos participantes uma introdução a

Gestão Financeira e de Capitais capaz de contribuir com a formação profissional

com um enfoque prático. 



5. Objetivos do Curso (geral e específicos)

Geral: 
Proporcionar  uma  introdução  à  Gestão  Financeira  e  de  Capitais,  capaz  de
preencher a necessidade de um enfoque prático e que possa ser aplicado tanto no
âmbito pessoal quanto profissional. 

Específicos:
• Conhecer o funcionamento do sistema financeiro nacional;
• Apresentar a importância da tecnologia de informação como auxilio a Gestão

Financeira por meio de calculadora financeira e planilhas eletrônicas;
• Desenvolver a confiança dos acadêmicos ao lidar com dados reais do Mercado de 

Capitais;

• Aplicar técnicas estatísticas e gráficas para uso na interpretação e análise de dados
no mercado de ações;

• Possibilitar formações humanísticas, que permita aos profissionais o alcance da 
eficácia em trabalhos com equipes; 

• Promover o debate das formas de análise gráfica e fundamentalista e destacar os 
pontos importantes na formulação de hipóteses. 

6. Público-alvo

Profissionais afetos à área financeira de pequenas, médias e grandes empresas;
Investidores de maneira geral;
Pessoas que desejam qualificar-se nas áreas financeira e de capitais.

7. Pré-requisitos e mecanismos de acesso ao curso

Ter concluído o ensino médio é o pré-requisito estabelecido. Os candidatos deverão 
fazer sua inscrição de acordo com o edital a ser publicado, sendo que as vagas 
serão ofertadas aos alunos de maior idade, até o limite de  25 (vinte e cinco) vagas. 
Desta forma acredita-se que os alunos mais velhos de idade possam apresentar  
maior vivência pessoal e profissional nos assuntos tratados no curso. Além disso, 
acredita-se que os mais velhos poderão qualificar-se para sua permanência e 
reinserção no mercado de trabalho. 
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8. Perfil do egresso

Espera-se  que  o egresso  ao  final  do  curso  possa  ter  condições  de  entender  o
sistema financeiro nacional, possa saber fazer uma análise de investimento e uma
análise de gestão de riscos, bem como entender a operacionalização do mercado
de capitais.

9. Matriz Curricular

Componentes Curriculares
Carga 
horária

1. Sistema Financeiro Nacional  40h
2. Análise de Investimentos  40h
3. Mercado de Capitais  40h

Carga horária total  120h

10. Ementário

Disciplina: 
Sistema Financeiro Nacional Carga horária: 40h
Ementa: 
Funcionamento do sistema financeiro nacional, produtos e serviços bancários, títulos 
públicos e privados.
Conteúdo: 
Organização e funcionamento do sistema financeiro nacional. Títulos públicos e privados.
Ações e debêntures. Leasing. Sistema Monetário Internacional.

Disciplina: 
Análise de Investimentos Carga horária: 40h
Ementa: 
Revisão de matemática financeira, Análise de Investimentos
Conteúdo: 
Revisão de juros compostos e Sequência de pagamentos. Taxa nominal, taxa efetiva e 
taxa interna de retorno (TIR). Análise de projetos. Noção sobre inflação. Algumas 
operações financeiras.

Disciplina:
Mercado de Capitais Carga horária: 40h



Ementa:
Mercado de Capitais brasileiro, operações em bolsa de valores, 
análise de rentabilidade em ações
Conteúdo:
Operações de Mercado. Introdução a Programação Linear. Mercado 
de Ações,rentabilidades, negociações nos mercados à vista e de 
opções, home broker e custos operacionais. Análise 
Fundamentalista. Análise Técnica

11. Procedimentos didático-metodológicos

Aulas  expositivas  e  dialogadas,  com  o  uso  de  calculadora  financeira  e  de
aplicativos.  Poderão ser utilizados os laboratórios de informática com a finalidade
de utilização de aplicativos relacionados à análise de investimentos e ao marcado
de capitais.

12. Instrumentos de Avaliação

Cada uma das três disciplinas deverá conter pelo menos uma avaliação, totalizando 
três notas, finalizando uma nota conjunta (média simples) entre as três disciplinas. 
As avaliações poderão ter a modalidade de prova, trabalho, simulações, artigo 
científico ou outra modalidade que o professor julgar adequada. As notas vão de 
zero a dez.
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13. Condições para Aprovação/Certificação

Os alunos, para ser aprovados, deverão apresentar frequência mínima de 75% 
da carga horária e média mínima de 6,0 das três disciplinas

14. Certificação

Os alunos aprovados terão direito a um certificado emitido pelo IFC – 
Camboriú, o qual comprovará sua nota e sua frequência.

15. Cronograma

Inicio dia 24 de julho e término em 15 dezembro de 2017

16. Infraestrutura física e equipamentos
Área total 2.100.000 m2
Área construída 20.000m2
Área de preservação florestal e 
hídrica

350.000 m2

Área destinada a outras 
finalidades

80.000 m2

Área de jardins, urbanização e 
outros

310.000 m2

Área esportiva e centro 
esportivo

30.000 m2

Salas de aula 32
(com capacidade
para 40 alunos

cada)

16  Equipadas  com
televisores de 42’
As  demais  utilizam
projetores móveis 
- Ar condicionado

Televisores de 42 16

Laptops Em torno de 100 -  Cada  professor  (efetivo)
recebeu o seu 

Projetores multimídia 03
Quadros/telas digitais 26 Lousas digitais



Impressoras 05 - No sistema de ‘ilhas’
Serviço de wireless para a 
comunidade interna - 60 Mb/s

Teclados adaptados 02
Auditório 700 lugares Com equipamento

audiovisual
Mini auditório – anexo à 
biblioteca 48 lugares Com equipamento de

audiovisual
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