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1 LOCAL DE EXECUÇÃO

Este projeto de extensão será executado no auditório do campus Santo Antônio de Jesus

durante os sábados à tarde.

2 ÁREA DO CONHECIMENTO

A área do conhecimento para este projeto de extensão é a Educação, com subáreas

temáticas como Finanças e Tecnologia.

3 JUSTIFICATIVA

Com o constante aumento da inflação e da taxa básica de juros (Selic), torna-se necessário

criar estratégias para proteger o poder de compra do nosso dinheiro. Consequentemente, o

investimento em ativos financeiros é uma alternativa importante para atingir esse objetivo.

Portanto, este projeto de extensão visa ofertar, sem fins lucrativos, minicursos sobre

educação financeira para ensinar, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade

externa, mecanismos de investimento e proteção do poder de compra. Dessa forma, a

população poderá se tornar mais consciente sobre geração de renda passiva.

4 DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO

O minicurso será dividido em módulos e ofertado aos sábados, no período da tarde, durante

o segundo semestre letivo do ano de 2022 e primeiro semestre letivo de 2023.

5 OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Promover um minicurso de qualidade, com exposições gráficas e demonstrações técnicas

de plataformas de investimento, tanto para o público interno quanto para a comunidade

externa.

Objetivos Específicos:



- Dividir o minicurso em módulos e cada módulo tratar de um assunto

específico dentro da educação financeira;

- Apresentar os principais conceitos teóricos e práticos sobre educação

financeira;

- Apresentar as principais plataformas de investimento disponíveis no

mercado;

- Atrair pessoas interessadas em conhecimento sobre investimentos e geração

de renda passiva;

- Ampliar a divulgação do campus na região, convidando profissionais,

empresários, autônomos e discentes de outras instituições de ensino para

participarem do minicurso;

- Proporcionar oportunidades de interação entre as comunidades interna e

externa tanto para a difusão do conhecimento quanto para a ampliação das

redes de contato (networking).

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com base na:

● Resolução número 24 do CONSEPE, de 15 de outubro de 2021, que aprova a

regulamentação da curricularização da extensão no âmbito do IFBA;

● Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, que institui o princípio da

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão;

● Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (n.º 9.394/96), Artigo 43, inciso VII, a

qual prevê que a educação superior deva promover a extensão e

● no Plano Nacional de Educação, decênio 2014-2024, aprovado pela Lei n.º 13.005,

de 25 de junho de 2014, em sua meta 12, estratégia 12.7.

As atividades de extensão são processos educativos, científicos e tecnológicos que

fazem parte de maneira indissociável do âmbito de ensino dos cursos de graduação,

tornando-se uma atividade essencial para o desenvolvimento e formação do estudante. Um

minicurso de educação financeira no âmbito do IFBA-SAJ tem como objetivo promover

capacitações com o propósito extensionista e de agregação de aprendizado aos discentes

dos cursos superiores tecnológicos do IFBA-SAJ (Redes de Computadores, Análise e

Desenvolvimento de Sistemas e Produção Multimídia), tendo o principal foco nas atividades

que agregam valor e vão além da matriz curricular de ensino dos cursos de tecnologia da



instituição. Entre as atividades, estão: o ensino de conceitos e ferramentas de educação

financeira para proteger o poder de compra do salário contra a inflação; a conscientização

sobre a importância de compra de ativos geradores de renda passiva; além da interação

com profissionais do público externo, trazendo uma maior difusão do conhecimento e a

realização do networking. Sendo assim, o minicurso aqui apresentado representa uma série

de atividades e conteúdos que agregam e complementam a formação acadêmica dos

alunos, promovendo ações que vão de encontro às exigências estabelecidas por

resoluções, leis e/ou planos do IFBA, do MEC e da República Federativa do Brasil.

7 RESULTADOS ESPERADOS

A realização e a participação em minicursos torna-se indispensável para a

manutenção do aprendizado técnico-científico pelos discentes matriculados em cursos

superiores das instituições de ensino, pesquisa e extensão - sendo esta última a vertente

aplicada na promoção do evento. Com isso, espera-se que, com a realização do minicurso,

os discentes do campus possam obter conhecimentos gerais e específicos sobre educação

financeira.

Espera-se, também, que o minicurso possa beneficiar a comunidade externa ao

campus, promovendo uma divulgação ampla da instituição e alcançando cidadãos

potencialmente interessados na obtenção de conhecimentos sobre educação financeira. Por

exemplo, divulgações em outras instituições de ensino na cidade e na circunvizinhança

poderão atrair um público externo - proporcionando uma maior possibilidade de networking

entre os participantes. Tal networking colabora diretamente em possíveis parcerias com

empresas para que os discentes possam realizar futuros estágios em suas áreas de estudo,

obtendo experiência profissional no mercado de trabalho. Além disso, os participantes

poderão interagir com os docentes e discutir a viabilidade de ofertar futuros cursos de

pós-graduação a serem realizados após a colação de grau.

8 METODOLOGIA

Serão utilizados materiais como: datashow, caixa de som e microfone. Todos os

participantes farão o credenciamento no primeiro dia do minicurso e assinarão a lista de

presença em todos os dias do evento. Todos serão recebidos no auditório do campus, onde

será feita a abertura e todas as atividades acontecerão.



9 ORÇAMENTO

Não se aplica.

10 CRONOGRAMA

ETAPAS Julho
2022

Agosto
2022

Setembro
2022

Outubro
2022

Novembro
2022

Dezembro
2022

Segundo
semestre

2023

Criação de um
site em

plataforma
gratuita para
realização de
inscrições e
geração de
certificados

Divulgação do
minicurso nas
redes sociais
da instituição

Realização do
minicurso aos

sábados a
tarde com

datas a serem
definidas
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