
 
 

PROGRAMA DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 
 
1. Título Educação Financeira 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso: CT&D 

2.2. Período de realização: 

2.3. Horário: NO SITE  

2.4. Carga horária: 20 horas 

2.5. Local: NO SITE 

3. Caracterização do Público 

3.1. Número de vagas: 20 vagas 

3.2. Público alvo:  

Este curso destina-se aos servidores da UFG, técnico-administrativos e docentes. Extensivo a bolsistas, 

estagiários e terceirizados com vínculo empregatício com a UFG. 

4. Justificativas / objetivos do curso 

O principal objetivo do curso será apresentar aos servidores da UFG, dicas práticas de finanças 

pessoais que possam ser utilizadas no dia-a-dia, demonstrar como economizar no orçamento 

doméstico, orientar, avaliar, identificar e planejar as despesas do lar, além disso, orientar como traçar 

estratégias para sair do “vermelho” e dicas de como poupar e aplicar dinheiro fazendo-o multiplicar-se. 

5. Metodologia 

A metodologia a ser aplicada nas aulas serão expositivas e dialogadas, com utilização de recursos 

multimídia (datashow,). 

Buscar-se-á a interação dos participantes por meio de vídeos e reportagens sobre o tema do referido 

curso e ainda por meio de estudos de casos, visando, sobretudo, contribuir com conhecimentos teóricos 

e práticos. 

6. Avaliação cognitiva 

Ao final do curso será realizada 1 (uma) avaliação, para verificar o grau de evolução dos participantes 

e o nível de maturidade quanto à prática do planejamento financeiro pessoal. 

7. Material didático 

Apostila, textos, data show, vídeos, etc. 

8. Conteúdo programático 

Item h/aula Instrutor 

1. Aula 1 – Apresentação e Orçamento 4 
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Pereira 

 

  

2. Aula 2 – Diminuindo Custos e Reduzindo Despesas 2 

3. Aula 3 – Eliminando Dívidas 2 

4. Aula 4 – Economizando Dinheiro 2 

5. Aula 5 – Fazendo Seu Dinheiro Render 2 

6. Aula 6 – Manter Hábitos eficazes de Finanças pessoais 
2 

7. Aula 7 – Noções para aplicação em Títulos do Tesouro Nacional 2 

8. Aula 8 – Noções para aplicação em ações 2 

9. Aula 9 – Avaliação 2 

 


