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PLANO DE CURSO

I. NOME DO CURSO
Noções Básicas de Educação Financeira

II. DESCRIÇÃO
O  Curso  “Noções  Básicas  de  Educação  Financeira” é  o  resultado  de  tema  debatido  no  20º
Encontro Consumo e Regulação: “Como o banco deve lidar com seus clientes?” ocorrido no dia 11
de outubro de 2018, em Belo Horizonte, e a compilação de objetos de aprendizagem cedidos ao
MPMG pelo Ministério Público Federal.

III. OBJETIVO
Apresentar  noções básicas  sobre educação financeira e  formas de conquistar  o  equilíbrio  nas
finanças. 

IV. PÚBLICO – DESTINATÁRIO:
Às pessoas interessadas em obter conhecimento para o alcance do equilíbrio nas finanças.

V. CARGA HORÁRIA/NÚMERO DE VAGAS
O curso tem a carga horária de 10h, sendo o número de vagas ilimitado.

VI. PERÍODO DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA INSTRUTORIA
Não haverá instrutoria. 

VII. CONHECIMENTOS E HABILIDADES PARA PARTICIPAR DO CURSO
É importante que o(a) estudante tenha acesso à internet e conhecimentos básicos de informática
e que seja interessado no tema.

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, RECURSOS E METODOLOGIA 

FASE Descrição da Atividade Carga
horária

Ambientação

Leitura Entendendo a plataforma Moodle.

30min

Leitura_ Dicas para um bom aproveitamento de cursos em EaD.
Consulta Código de Defesa do Consumidor.
Consulta à Biblioteca.
Consulta à Cartilha do Banco Central do Brasil.
Vídeo_Música : Pecado capital com Paulinho da Viola.

Módulo 1:
Introdução

Vídeo_  Apresentação  e  abertura  do curso.  Palestrante:  Rodrigo
Fabiano de Almeida.

1h
Consulta ao Glossário.
Vídeo_ Como funciona nossa sociedade de consumo com Marcos
Bedendo.
Atividade Prática: podcast_ auto-crítica com Mário Sérgio Portella.

Módulo 2: Lição: A importância da Educação Financeira.
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 Relacionamento
com o dinheiro 1h30m

Vídeo_ O que significa o dinheiro para você? Rodrigo Fabiano de
Almeida.
Vídeo da Série_Eu e meu dinheiro (BCB): Episódio_ eu vou levar.

Atividades Práticas: 
- Teste_ você é consumista? 
- Questionário: consumo consciente.
Bônus_ consulta ao material informativo:
 - Gatilhos de consumo,
 - 6 sinais de que sua relação com o dinheiro não é saudável.

Módulo 3: A vida
é feita de
escolhas

Lição: definindo

1h30m

Vídeo_  Necessidade ou desejo? Rodrigo Fabiano de Almeida.
Atividades Práticas: 
- Parede virtual,
- Questionário: necessidade ou desejo.
Bônus _consulta ao material informativo:
-Quer comprar? Vamos planejar!
- Planilhas para orçamento.

Módulo 4:
Gestão l

Endividamento

Vídeo_ O poder dos juros_Rodrigo Fabiano de Almeida 

1h30m

Atividades Práticas: 
- Simule seu sonho,
- Questionário: gestão.
Bônus_ consulta ao material informativo:
- Qual é o melhor dia para usar o cartão?
- Novas regras do crédito rotativo,
-Crédito rotativo e pagamento mínimo.

Módulo 5: Poupar
l Investir

Lição: você aprende a fazer o dinheiro trabalhar por você!
Texto_ Suas escolhas influenciam no seu orçamento,
Lista de compras_ evite perdas no dia a dia.

2h30m

Vídeo_ orçamento com  Rodrigo Fabiano de Almeida .
Vídeo da Série_Eu e meu dinheiro (BCB): Episódio_ o pão da avó.
Vídeo da Série_Eu e meu dinheiro (BCB): Episódio_ o piano ou a
Aninha.
Atividades Práticas:
- Meu diário,
- Questionário: poupar.
Bônus _ consulta ao material informativo:
- A onda é desapegar,
- Empreender,
- Calculadora do cidadão.

Módulo 6: Criar e
reinventar em

tempos de crise  

Lição: O futuro.
1hConsulta ao material informativo:

- Podcast_ Gestor de Investimento l Mauro Halfed,
- Cuidados na contratação de seguros,
- Domine suas finanças l Luciana Fiaux,
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-10 dicas para economizar no supermercado l Patrícia Lages,
- Como agir de maneira empreendedora,
- Consulta_ panorama econômico,
- Cidadania financeira (BCB.

Módulo 7:
Avaliação do

curso 

Vídeo: Música de despedida _ O trem das Onze: Toquinho Zimbo
30minPreenchimento da pesquisa de satisfação

Total 10h

IX. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Cabe ao(à) estudante realizar as atividades propostas no curso e, ao final, responder a pesquisa de
satisfação e obter, no mínimo, 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no curso para a
emissão do certificado.  A avaliação será diagnóstica e somativa.  Para receber o certificado de
conclusão do curso, o(a) estudante deverá responder todos os questionários disponíveis, obtendo
nota igual ou superior a 70% (setenta por cento) dos 100 (cem) pontos distribuídos, e preencher a
pesquisa de satisfação. As atividades avaliadas serão valoradas conforme se segue:

Grade de correção utilizada pelo(a) instrutor(a) na avaliação da atividade: 

Distribuição de pontos
Questionário: consumo consciente 25
Questionário: necessidade ou desejo 25
Questionário: gestão 25
Questionário: poupar 25

Total 100

X. COORDENAÇÃO
Divisão de Educação para o Consumo do Procon-MG/MPMG
Escola Estadual de Defesa do Consumidor do Procon-MG/MPMG
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