
CONSCIENTIZAÇÃO E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E INVESTIMENTO

A falta da prática da educação financeira é um fator de agravamento da situação de muitas famílias, sobretudo quando enfrentam 
períodos de maior dificuldade, como por exemplo, desemprego ou crise econômica. Se poupar recursos escassos já é um grande 
desafio para grande parte da população, criar pequenos investimentos e ter uma reserva financeira é uma realidade muito 
distante. A saúde financeira é um dos pilares fundamentais para a realização pessoal e profissional. Diferente de outras nações no 
mundo, onde planejamento de carreira e gestão financeira são abordados ainda na época escolar, no Brasil poucas são as pessoas 
que planjam os seus gastos a fim de criar uma reserva financeira de emergência e para investimentos. Neste contexto, este 
projeto se propõe a realizar um programa de conscientização e formação voltados para a prática da educação e do planejamento 
financeiro, a fim de contribuir para apontar soluções de como fazer para controlar gastos e aumentar a receita, permitindo a 
criação de uma reserva financeira e também o planejamento para o pagamento de dívidas. Entre os objetivos do projeto, 
destacam-se a conscientização da comunidade interna do Campus, envolvendo alunos, professores e colaboradores e também a 
sociedade petropolitana no sentido da conscientização sobre o tema e o desenvolvimento de um novo comportamento com o uso 
do dinheiro. A fim de alcançar os objetivos propostos, tem-se desenvolvido semanalmente, oficinas e encontros para debate do 
tema, práticas da educação financeira e desenvolvimento de ferramentas úteis ao processo, como planilha de orçamento familiar. 
Tem-se observado a presença de alunos e seus familiares nos eventos. Cada oficina possui uma temática relacionada ao 
planejamento financeiro, no final são apresentadas ferramentas e dicas práticas para colocar o conteúdo em prática e todos os
participantes são estimulados a compartilharem as suas dificuldades e conquistas. Além disso, quinzenalmente, propõe se a 
publicação de um artigo sobre o tema planejamento e educação financeira no portal de notícias da cidade de Petrópolis, o 
Repórter Universitário. Percebe-se que o projeto alcançou um grande e importante objetivo que inicialmente não foi pensado. A 
integração das famílias com a universidade.
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