
 
 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 

OS 4 PASSOS PARA O 

SUCESSO NAS FINANÇAS 

PESSOAIS 

 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

Carga horária: 16 Horas 
 

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

 

 
 

CURTA DURAÇÃO 



 
 

 
 
 

OBJETIVO 

Este curso abrange todas as boas práticas da gestão financeira pessoal e familiar. 

Emnossosencontros, serãoabordadostantoosaspectos financeiros comportamentais, 

quanto as principais ferramentas de gestão financeira destinadas ao acompanhamento 

individual e estendido ao seu núcleo familiar. Com isso, os participantes que aderirem 

ao uso efetivo dessas práticas, atingirão resultados surpreendentes num curto período, 

ficando estimulados a manter e incorporar tais atitudes financeiras ao longo de todos 

os momentos de suas vidas. 

 

PERFIL DO ALUNO 

Público em geral, independente do momento de vida atual, que queira iniciar um 

processo de gestão das suas finanças e do planejamento financeiro e orçamentário 

pessoal e familiar, com o objetivo de alcançar a independência e a sustentabilidade 

financeira, comofatordeliberdadepessoal eprofissional. Escolaridade mínima exigida: 

2º grau completo (ensino médio). 

 

INVESTIMENTO 

Público em geral: R$900,00 

Associados da OEB-Ordem dos Economistas do Brasil: R$180,00 *(vagas limitadas) 

* Os associados da OEB participantes desta promoção deverão estar adimplentes 

com a Ordem dos Economistas do Brasil. 

** Os interessados em se associar à OEB, poderão se inscrever na Entidade no ato da 

matrícula, utilizando o link disponível para tal ação. 

 

METODOLOGIA 

Aulas práticas com ampla participação dos alunos e expositivas com fundamentação 

teórica. Nos períodos de intervalo entre as aulas, as ações de análise das finanças 

emocionais e da gestão dos recursos financeiros, demandarão adesão e a prática por 

parte dos participantes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso estimula a análise do comportamento financeiro pessoal e familiar, ajustado 

às práticas de gestão financeira e orçamentária da renda deste núcleo. Para isso serão 

abordados os seguintes assuntos: 

 
• Traços culturais e pessoais que beneficiam ou desafiam as boas práticas da gestão 

financeira pessoal e familiar; 

• Discussão entre aspectos racionais e emocionais na gestão financeira pessoal e 

familiar; 

• Construção de um planejamento financeiro e orçamentário para todas as fases da 

vida: programação de receitas, poupança e consumo; 
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• Técnicas de análise das opções para comprar à vista ou a prazo, utilizando-se dos 

instrumentos financeiros disponíveis; 

• Autoconhecimento do apetite a risco para os investimentos; 

• Identificação das alternativas de investimentos financeiros. Como selecionar os 

canais de investimentos; 

• Planejamento da aposentadoria. 

 

TRILHA DE APRENDIZAGEM 

As Aulas serão divididas conforme descrição abaixo: 

1º PASSO - FINANÇAS EMOCIONAIS 

• Autoconhecimento - reflexão sobre o papel de gerador e consumidor de renda; 

• Identificação dos gatilhos pessoais de consumo e de poupança; 

• (Re) Conhecimento do núcleo familiar - identificação dos objetivos de cada membro 

da família; 

• Planejamento de vida para as várias fases da vida financeira. 

 
2º PASSO - DEIXANDO A CASA EM ORDEM 

• Estruturação do planejamento financeiro e orçamentário pessoal e familiar; 

• Reorganização da cesta deconsumo; 

• Identificação do grau de utilidade dos itens consumidos; 

• Utilidade X Emoção 

• Consenso familiar. 

 
3º PASSO - ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA 

• Compras a vista e a prazo; 

• Como usar o cartão de crédito com eficiência; 

• Como sair do endividamento desnecessário; 

• Revisão do planejamento orçamentário. 

 
4º PASSO - PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTOS 

• Apetite a risco; 

• Planejamento dos investimentos de acordo com os objetivos de vida pessoais e 

familiares; 

• Um investimento para cadaobjetivo; 

• O certo e o errado para cada indivíduo ou núcleo familiar; 

• Sustentabilidade Financeira; 

• Em busca de um bom conselheiro financeiro. 

 

CORPO DOCENTE 

APRESENTAÇÃO 

O curso será ministrado pela professora Selma Culturati, Economista mestre em 

Administração, pesquisadora sobre temas relacionados a estratégia e inovação, 

finanças pessoais, consumo e bem-estar. Autora de livro e artigos científicos. 

Consultora empresarial, professora e palestrante em Finanças Pessoais e Educação 

Financeira pessoal e corporativa. Delegada distrital da Lapa pelo CORECON (Conselho 

Regional de Economia de São Paulo). 
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Carga horária: 16 horas 

 
Local: Esta turma será oferecida a distância, ao vivo, por meio da ferramenta de 

transmissão digital ZOOM. 

 
Dias e horários: Sábados das 09h às 13h - Semanal 

 

 

PARCERIA: 
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UNIDADE NAÇÕES UNIDAS 

Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP 

Informações: faleconosco@fia.com.br 

Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3732-3506 | fia.com.br 
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