FINANÇAS PESSOAIS

FINANÇAS PESSOAIS E
INVESTIMENTO EM AÇÕES

Modalidade

Nível

On-line

Formação

Objetivo

Divididos em dois módulos, o curso discute os princípios do planejamento
financeiro e explica o funcionamento da Bolsa e do mercado de ações no
Brasil, apresenta os principais fatores que influenciam os investimentos
e uma carteira com ações. O curso visa fortalecer a cultura de poupança
para a formação de patrimônio e de investimento consciente.

Público-alvo

Interessados em obter informação visando o planejamento pessoal e/ou
familiar e conhecer o mercado de ações e alternativas de investimentos.

Pré-requisitos

Não há.

Carga Horária

Média de 13 horas.

METODOLOGIA
Curso virtual, com atividades complementares e participações em fóruns de discussão.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO
Navegação em todo o conteúdo virtual (100%), e nota igual ou superior à 60,00 pontos no teste final.
Não há limite de tentativa realizar a prova.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1 – FINANÇAS PESSOAIS
1. Importância da educação financeira e o ciclo da vida financeira;
2. A importância da disciplina e bons hábitos financeiros;
3. Uso consciente do dinheiro e do crédito;
4. O fluxo do dinheiro – Receitas e despesas;
5. A importância do orçamento e o papel dos juros;
6. As armadilhas do consumo;
7. Formação de poupança;
8. A planilha de orçamento – como utilizar;
9. Como otimizar gastos e fazer sobrar mais;
10. Outras ferramentas de controle financeiro;
11. Entendendo a economia;
12. Agentes econômicos e financeiros;
13. As principais famílias de investimentos;
14. Por que investir e os perfis de investidor;
15. Funcionamento básico da B3;
16. O papel da bolsa na economia.
MÓDULO 2 – INVESTIMENTO EM AÇÕES
1. Por que empresas precisam da bolsa?;
2. Como se negocia na bolsa e o homebroker;
3. O investimento em ações para formação de patrimônio;
4. Os índices das bolsas;
5. Aspectos operacionais e o papel das corretoras;
6. Formação de preços – o “book de ofertas”;
7. Conhecendo na prática – O uso de simuladores;
8. Corretora, como escolher e virar cliente;
9. Estratégias de investimento e como avaliar e selecionar ações;
10. Os riscos e o perfil do investidor;
11. Introdução as análises fundamentalista e técnica;
12. As receitas geradas por uma ação;
13. Custos e tributação;
14. Outras formas de investir em ações: fundos e clubes, ETFs e aluguel de ações;
15. Reflexão final – A bolsa como aliada de seu patrimônio.

MATERIAL DE ESTUDO
O material de aula utilizado pelo professor é postado no ambiente virtual do aluno.
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