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Resumo: 
O projeto “Formação em Finanças Pessoais” surgiu com o propósito de elevar o nível de
educação financeira da comunidade de forma prática, melhorando a relação das pessoas com o
seu dinheiro, aperfeiçoando a capacidade de gerir os seus recursos financeiros, aumentando a
consciência sobre os produtos e serviços financeiros e fomentando o planejamento adequado
das suas ações com relação aos seus objetivos, melhorando, assim, a sua qualidade de vida. O
conhecimento precário sobre finanças, orçamento, gestão e controle de recursos e sobre os
produtos financeiros disponíveis tendem a escolhas ruins, trazendo consequências que
ultrapassam o campo financeiro, afetando até mesmo a saúde emocional e física das pessoas.
Por isso precisamos contribuir para elevar o nível da educação financeira da comunidade. O
projeto contempla abordar os conceitos básicos de finanças através de publicações em redes
sociais e oficinas, ensinar como montar um orçamento pessoal e gerir melhor os recursos, para
que através desses métodos, o participante tenha capacidade de organizar, planejar e prevenir-
se para o futuro. Os conteúdos serão desenvolvidos com base em livros, artigos e outras
ferramentas sobre o tema, trazendo uma combinação desses materiais, simplificando e
esquematizando os assuntos de maneira lógica e didática, tornando-os mais acessíveis para os
públicos. Devido à pandemia, as oficinas serão na forma online, por meio de videoaulas.
Também será disponibilizado um manual escrito e uma planilha de controle de orçamento
pessoal para os participantes. Os resultados do projeto são parciais, tendo já realizado 14
publicações nas redes sociais Facebook e Instagram (@ifinancistas), construído o roteiro base
para a oficina, elaboração de materiais extras e a planilha de controle. A partir dos feedbacks
dos participantes, serão realizados ajustes e melhorias para as próximas edições, além da
possibilidade de surgirem ideias para outros projetos que sejam complementares a respeito do
tema. É esperado também avaliar o interesse da comunidade para a elaboração de um projeto
futuro relacionado à prestar consultorias financeiras de forma gratuita. Por fim, é esperado que o
projeto seja benéfico para a comunidade, melhorando sua relação com o dinheiro e, por
consequência, sua qualidade de vida.
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