
APRESENTAÇÃO 
 

A Economia Doméstica é uma área de 

conhecimento cuja origem está 

relacionada aos saberes da esfera da 

casa (oikos) e do mundo de produção 

familiar. Possui dessa forma uma 

característica própria que é a de 

atender a família como um todo 

integrado influenciando e sendo 

influenciada pelos ambientes micro e 

macro. No Brasil, conceitos 

relacionados a Economia Doméstica 

surgiram a partir dos anos cinquenta no 

século passado, no entanto, como a 

preocupação com o lado social é uma 

tendência, tanto do governo como de 

empresas privadas, a Economia 

Doméstica está ganhando cada vez 

mais importância no cenário atual. Pela 

variedade de ações que podem ser 

promovidas a partir da ideia de 

economia domestica, ações estas 

relacionadas ao aproveitamento de 

recursos, o tema do minicurso tem forte 

caráter interdisciplinar já que aproxima 

conteúdos das áreas exatas, humanas 

e biológicas. 

 

APOIO 

 

Direção Geral 

Direção Acadêmica 

Coordenação do Curso de 

Engenharia Civil 

Coordenação do Ensino Superior 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

Professora Nádia B. de 

Carvalho 
(Professora EBTT  IFBA 

Especialista em Controladoria e 

Finanças e Gestão Pública) 

 Campus Eunápolis 

 

INSCRIÇÕES 

 

Recepção da Direção Acadêmica 

03 a 07 de dezembro de 2018 

Vagas limitadas 

I Minicurso de 
Verão- IFBA 

Economia Doméstica 

07 a 17 de 

janeiro de 2019 



 

PÚBLICO ALVO 
 

• Discentes nível superior; 

• Ex-alunos curso técnico integrado e 

subsequente. 

• Público externo. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

Introduzir o participante nos conceitos 

introdutórios de economia, economia 

familiar, educação do consumidor e 

desenvolver capacidade de analisar 

contextos e tomar decisões 

considerando a interdependência e a 

complexidade do micro e macro 

ambientes em que os indivíduos e 

famílias estão inseridos. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Semana 1 

 
•  07/01/2019             

Tarde - 14:00h às 17:00 

Abertura; Apresentação do curso; Introdução a 

Economia. 

 

•  08/01/2019             

Tarde - 14:00h às 17:00 

Conceitos básicos de Economia Doméstica. 

 

•  09/01/2019  

Tarde - 14:00h às 17:00 

Família e Desenvolvimento Humano. 

 

• 10/01/2019             

Tarde - 14:00h às 17:00 

Economia familiar: conceitos, funções e modelo.  

           

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Semana 2 
 

• 14/01/2019   

Tarde - 14:00h às 17:00 

Educação do Consumidor; Tópicos especiais. 

 

 

• 15/01/2019    

Tarde - 14:00h às 17:00 

Famílias e Políticas Públicas; Desenvolvimento 

Local e Políticas Públicas 

 

• 16/01/2019        

Tarde - 14:00h às 17:00 

Empreendedorismo Social  

 

• 17/01/2019          

Tarde - 14:00h às 17:00 

Aplicabilidade de planilha de gastos pessoais. 

 

Noite -18:00 às 21:00    

Avaliação final; discussão.  

Encerramento  

 


