
 

CURSO: EDUCAÇÃO FINANCEIRA-  

12 HORAS 
 

 Seu dinheiro costuma acabar antes do final do mês? 

 Você não consegue criar uma poupança ou adquirir um bem de grande 

valor? 

 Não se lembra exatamente de como gastou seu dinheiro? 

Se você respondeu “sim” para qualquer uma dessas perguntas, o Curso de 

Finanças Pessoais é o seu melhor investimento neste momento. 

Diferente do que muitos pensam, o Orçamento Pessoal não deve ser feito 

apenas por quem tem alto poder aquisitivo. As técnicas mostradas no Curso de 

Finanças Pessoais lhe auxiliarão a encontrar gastos desnecessários e eliminá-los, 

valorizando seu dinheiro e reduzindo as situações de estresse causadas pela falta 

deste recurso. 

Você também conhecerá boas opções de Investimentos disponíveis, tudo para 

que possa melhorar sua situação financeira e atingir seus objetivos maiores. 

Totalmente presencial com acompanhamento personalizado, com vídeo-aulas 

interativas, apostilas, tutor e muitos exemplos comentados, o curso mostra, 

entre outros: 

 Como elaborar um orçamento pessoal; 

 Como fazer o planejamento familiar; 

 Como lidar com dívidas e eliminá-las; 

 Onde investir seu dinheiro para obter a melhor rentabilidade. 

 

PROGRAMAÇÃ DO CURSO 

Unidade 1 – Abordagem Inicial 

 Princípios de finanças pessoais 
 Despesas fixas e variáveis 
 Consequências da falta do planejamento financeiro pessoal 
 Comportamento financeiro do brasileiro 
 O valor do dinheiro 
 Poupar ou consumir? 
 Fatores que influenciam o consumidor no momento da compra 



 Freando os impulsos na hora da compra 
 Compra a prazo e compra à vista 

Unidade 2 – Planejamento Financeiro Pessoal 

 Conceito de planejamento financeiro pessoal 
 Autoconhecimento: aprendendo como analisar os gastos mais recorrentes e 

como eliminar os gastos supérfluos 
 Como elaborar um orçamento 
 Erros recorrentes no momento da elaboração do orçamento financeiro 

pessoal 
 Como fazer o controle financeiro dos gastos 
 Planejamento e manutenção de um fundo de emergência 

Unidade 3 – O planejamento financeiro em família 

 O planejamento financeiro familiar 
 O diálogo com a família 
 O casal e o dinheiro 
 Conta conjunta ou conta individual? 
 A educação financeira na família 
 Como organizar a documentação 

Unidade 4 – Investimentos 

 O que são investimentos? 
 Caderneta de poupança 
 Fundos de investimento mútuo 
 Fundos de baixo risco 
 Fundos de risco entre moderado a alto 
 Fundos de alto risco 
 Títulos públicos 

Unidade 5 – Dívidas e Empréstimos 

 Problemas com Dívidas 
 Causas do endividamento e negociação 
 Lidando com as dívidas 
 Cartões de Crédito 
 Empréstimo 
 Fazendo um bom uso do empréstimo 
  

Instrutor: Vladimir Gomes: Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade 

UNA - FCG, Pòs Graduado em Auditoria Externa pela UFMG, Instrutor de 

cursos e palestras, Consultor das áreas de Empreendedorismo, 

Contabilidade, Legislação Trabalhista e Tributos. Sócio da empresa 

Contabilidade dos Empreendedores Ltda. e Gestor da empresa Caça 

Talentos Ltda.  


