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Acabam de ser publicadas três novas obras de Rogério
Matias, uma das quais em co-autoria com Ilídio Silva, ambos
docentes da Escola Superior de Tecnologia de Viseu

Depois do êxito alcançado com a 1ª edição (esgotou em
pouco mais de dois anos), foi publicada a 2ª edição do livro “Cálculo
Financeiro. Teoria e Prática”. Esta nova edição foi melhorada e
vem acompanhada por um CD-ROM com diverso material de apoio
(apresentação-resumo da matéria em diapositivos, legislação
relevante, tópicos sobre utilização de calculadoras financeiras,
tópicos sobre funções financeiras no Microsoft Excel®,
aprofundamento de matéria, alguns exemplos resolvidos em folha
de cálculo, etc.). A obra, recomendada em inúmeras universidades
e institutos politécnicos, portugueses e não só, passou
recentemente a ser também distribuída no Brasil.

Sequência lógica de “Cálculo Financeiro. Teoria e Prática”,
acaba de ser editado este volume, em co-autoria com Ilídio Silva.
Trata-se de uma obra totalmente composta por exercícios de
diversos tipos e graus de dificuldade, resolvidos e detalhadamente
explicados. Na primeira parte disponibilizam-se exercícios de
diversos tipos de grau de dificuldade médio/baixo, quase sempre
“compartimentados” por matérias: Escolha Múltipla,
Correspondência, Verdadeiro/Falso, Resposta Curta e Exercícios
Práticos. A segunda parte é composta por exercícios práticos mais
extensos e de maior complexidade, quase sempre contemplando
diversos tópicos no mesmo exercício.

Este volume, impresso a cores, é composto por 30 casos
reais (produtos financeiros) descritos, analisados, resolvidos e
explicados à luz de conceitos teóricos de Cálculo Financeiro. São
analisados casos reais de investimentos em regime de juro
simples, regime de juro composto e em obrigações, taxas de juro,
contratos de leasing, crédito habitação e crédito pessoal, etc..

A página da apoio na Internet (www.calculofinanceiro.com)
foi também ampliada de conteúdos e funcionalidades. Para além
do material complementar disponibilizado, são de referir, pela
elevada utilização, os Fóruns de Discussão e a Tertúlia
(atendimento online que o autor proporciona duas vezes por
semana).

PRIMEIRO CURSO DO ISPV EM FORMATO
B-LEARNING

“CÁLCULO FINANCEIRO: AGORA COM
OUTROS OLHOS?”

Dinamizado pelo docente Rogério Matias,
decorreu no passado mês de Março o curso “Cálculo
Financeiro: agora com outros olhos?”, dirigido
expressamente a Antigos Alunos do Departamento
de Gestão da ESTV (dGest). Tratou-se do primeiro
curso disponibilizado pelo ISPV em formato
b-learning, aproveitando as potencialidades da
plataforma de ensino à distância recentemente posta
à disposição das Escolas do Instituto.

TRÊS NOVAS OBRAS
DE DOCENTES DO ISPV

Nova edição no último trimestre
de 2008

Atendendo à avaliação extremamente
positiva que os participantes fizeram deste curso
e ao facto de outras pessoas, que não Antigos
Alunos do dGest, terem manifestado o seu
interesse na frequência do mesmo, o docente
admite como possível a realização, ainda
durante o corrente ano, de uma nova edição,
aberta a qualquer diplomado em Gestão ou área
afim.

Cálculo Financeiro. Teoria e
Prática. (2ª edição) (785 págs.)

Cálculo Financeiro. Exercícios
Resolvidos e Explicados. (526 págs.)

Cálculo Financeiro. Casos Reais
Resolvidos e Explicados. (150 págs.)






