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Formulário para curso de capacitação:  

 
1. Título: Tópicos de planejamento financeiro e previdência 

 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: DDRH 

2.2. Coordenador do evento: Ivan Carlos P. Gomes 
2.3. Período de realização:  02/10 a 18/10 
2.4. Horário: 14h às 17h30 
2.5. Carga horária: 21h 
2.6. Local: DDRH - Campus Colemar Natal e Silva 
 
3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 20 
3.2. Público- alvo: servidores da UFG 
 
 
4. Justificativa 

No Brasil, a educação financeira ainda é pouco difundida. Diversas pesquisas mostram que 
discussões relativas às finanças pessoais são pouco populares no país. Nesse contexto, o 
planejamento financeiro de longo prazo se torna praticamente inverossímil na vida, e na família, de 
muitos brasileiros  
Soma-se a esta realidade, as mudanças na legislação previdenciária brasileira, que normalmente 
alteram o tempo de contribuição, a idade mínima para obter o benefício e os valores máximos 
pagos pela Previdência Social. A aposentadoria pode se tornar, portanto, período de insegurança, 
caso não ocorra um planejamento adequado durante a vida laboral.  
Assim, este curso pretende alertar, discutir, qualificar e apresentar algumas possibilidades para um 
adequado planejamento financeiro de longo prazo. 

 
5. Objetivos:  

5.1. Gerais:  

Apresentar e discutir alguns tópicos de educação financeira com foco no planejamento de longo 
prazo 
5.2.  Específicos  
- revisar tópicos de matemática financeira 

- apresentar o sistema financeiro nacional  

- discutir alguns indicadores econômicos 
- apresentar e discutir algumas características da previdência privada e complementar 
- apresentar outras possibilidades de planejamento financeiro de longo prazo 
 

6. Metodologia 

6.1. Modalidade (X) presencial*   ( )semipresencial   ( ) à distância 

6.2.  Recursos Didáticos:  
- apresentação de diapositivos em sala 
- indicações e discussões de trabalhos (artigos, monografias, dissertações) 



 
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

 

 

 

- indicações de sítios na internet 
- discussões em sala de aula sobre as temáticas tratadas 
 
*O material didático e as referências bibliográficas serão disponibilizados integralmente na 
plataforma Moodle Ipê UFG (EaD). Os estudantes serão informados sobre o acesso e navegação no 
ambiente virtual. 
 
 
 
7. Critérios para avaliação da aprendizagem 

7.1. Participação nas atividades em sala 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80%  
7.4. Avaliação final 
 
8. Recursos 

8.1. Equipamentos: computador com acesso à internet e projetor. 

8.2. Material didático: e-book disponibilizado no ambiente virtual (Moodle Ipê UFG) 

 

 
9. Conteúdo programático 

Item Horas Período Instrutor 

Esclarecimentos sobre o curso; 
apresentação do módulo 
complementar EaD na plataforma 
Moodle IPÊ; planejamento 
financeiro de longo prazo – 
alertas sobre a aposentadoria. 

3,5h 02/10 Ivan Carlos 

O que é inflação?; juros simples e 
juros compostos; estrutura do 
Sistema Financeiro Nacional; 
Fundo Garantidor de Crédito 
(FGC). 

3,5h 04/10 Ivan Carlos 

Caderneta de poupança; o caso 
Plano Collor; alguns indicadores 
econômicos (IPCA, INCC, TR, SELIC 
etc).  

3,5h 09/10 Ivan Carlos 

Previdência Privada, aspectos 
positivos e negativos. 

3,5h 11/10 Ivan Carlos 

Previdência Complementar (foco 
Funpresp-Exe), aspectos positivos 
e negativos. 

3,5h 16/10 Ivan Carlos 

Outras estratégias para 
planejamento financeiro de longo 
prazo ou assuma o controle e 
direção de seus investimentos. 

3,5h 18/10 Ivan Carlos 
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