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Disciplina:
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Ementa:
A organização, as tecnologias e as questões ambientais relacionadas à indústria de energia vêm apresentando várias
transformações em nível mundial e nacional, tais como: privatizações, criação de mercados de energia,
aprimoramento dos aspectos regulatórios, evolução das tecnologias de extração de petróleo e de geração de energia
elétrica, e o aprimoramento dos mercados de crédito de carbono e técnicas de certificação. Diante da evolução e da
maior complexidade assumida pelos negócios de energia, o estudo dos instrumentos de identificação, projeção e
decisão, apresenta-se como indispensável ao administrador, permitindo uma compreensão mais ampla da dinâmica
das decisões econômico-financeiras nas empresas de energia ou empresas clientes e fornecedores desta indústria.
Neste contexto, este curso aborda a organização da indústria de energia em seus vários segmentos (petróleo e gás,
energia elétrica e biocombustíveis) e apresenta os principais aspectos da regulamentação e regulação no Brasil.
Estudadas a organização e regulamentação da indústria, parte-se então para a aplicação de conceitos, técnicas e
metodologias de finanças por meio da apresentação de trabalhos acadêmicos publicados em revistas renomadas.
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