
Universidade Federal da Paraiba 
Cursos de Mestrado em Adminitração, Contabilidade e Economia 

Programa das Disciplinas Análise e Estratégia do Investimento (60h) 
Prof. José Alfredo A. Leite (Ph. D.) 

 
I. Descrição. Estas disciplinas objetivam a preparação de alunos para o desempenho de 
funções gerenciais nas áreas de intermediação financeira e finanças empresariais, 
dotando-o dos conhecimentos necessários à compreensão do funcionamento dos 
mercados financeiros, à análise das oportunidades de investimento e ao desenvolvimento 
de estratégias de negociação. Inicia-se com o estudo dos mecanismos de  
intermediação, passando para análise das taxas de juros e métodos de avaliação do 
investimento, para depois considerar os diversos tipos de mercados financeiros e os tipos 
de riscos associados ao investimento, finalizando com o estudo das teorias da carteira, 
precificação e diversificação dos investimentos financeiros. 
 
II. Programa.  É constituído dos seguintes módulos ou capítulos: 
A) Primeira Parte: 30 horas 
01. Intermediação financeira - Funções, benefícios e organização. 
02. A taxa de juros - Teorias explicativas das taxas real e nominal 
03. Mercado monetário - Negociação e remuneração de ativos monetários 
04. Métodos básicos de análise - Métodos do valor atual e taxa interna de retorno. 
05. Mercado de bônus - Características, preços e rentabilidade dos títulos de crédito.  
06. Estrutura e estratégias de prazo – Curva de juros e estratégias de prazo. 
B) Segunda Parte: 30 horas 
07. Estrutura e estratégias de risco – Risco de merdado e estratégias de risco  
08. Mercados acionários -  Características dos mercados a vista, a termo e  futuro. 
09. Mercado eficiente e análise  técnica - Choque das visões no mercado acionário. 
10. Análise fundamentalista - Os fundamentos do valor das ações. 
11. Derivativos financeiros - Análise dos mercados  de índices, opções e  swaps.  
12. Diversificação do investimento - Teoria da carteira e da precificação dos ativos. 
 
III - Avaliação: A avaliação da aprendizagem será feita com base nas seguintes 
produções dos alunos: a) Respostas aos exercícios de cada capítulo;  b) prova parcial, 
cobrindo os capítulos 1-8; c) Prova final, cobrindo os capítulos 9-14; d) apresentação de 
pesquisa e análise sobre determinado  aspecto do mercado financeiro brasileiro por meio 
de  Seminário.      
 
IV - Bibliografia: 
1. Bibliografia básica: 
Leite, José Alfredo - Economia financeira (mimeo) - João Pessoa: UFPB,2001.  
Leite, José Alfredo -   
Fortuna, Eduardo - Mercado Financeiro - Rio de Janeiro: Qualitymark, 1998  
Sá, Geraldo Tosta – Administração de investimentos, Teoria de Carteiras e 
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2. Bibliografia complementar: 
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Saunders, Anthony. Financial Institutions Management. Chicago: Irwin, 1997. 
Sears & Trennepohl - Investment management. Fort Worth: Dryden, 1993. 
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SEMINÁRIO DE PESQUISA 
(Peso: 0,2) 

 
Deverá ser um sumário de publicações e dados sobre determinando assunto referente à 
estrutura e/ou funcionamento de algum aspecto do mercado financeiro brasileiro, 
especialmente os temas sugeridos pelos doze assuntos constantes do programa das 
disciplinas. 
 
Os trabalhos deverão conter resumos, explicações e tabelas para apresentação em 
formato Power Point. Uma cópia da apresentação deverá ser entregue ao professor em 
disquete identificado com os nomes do tema e do aluno. 
 
Os quadros da apresentação mostram os tópicos, itens e sub-itens da discussão verbal 
a ser feita pelo aluno. Não devem conter textos completos para serem lidos de forma 
monótona durante a apresentação. 
 
As apresentações serão feitas no final do curso, antes da prova final. 
 

EXERCICIOS 
(Peso: 0,2) 

 
Os exercícios podem ser resolvidos e discutidos de forma coletiva por grupos de alunos, 
mas devem ser apresentados de forma individual.  
 

 
PROVAS 

(Pesos:  0,3 + 0,3) 
 

As questões de prova serão fornecidas com antecipação mínima de uma semana, tendo 
por base os exercícios de fim de capítulo do Leite, mas não necessariamente iguais a 
eles. Serão de dois tipos: a) descritivas-teóricas;  b) práticas (problemas).  
 
 

WEBSITE 
 

No  website www.leite.org é oferecido apoio didático às diversas disciplinas lecionadas 
pelo professor José Alfredo Leite, especialmente:  a) sumários de aula; b) exercícios de 
aprendizagem; c) coxeções de pesquisa; d) comunicação com o professor.  Serão 
aceitas as contribuições e críticas de alunos para qulquer item do website. 
 
 

http://www.leite.org/

