
CURSO DE EXTENSÃO
APRENDENDO A INVESTIR 



 APRENDENDO A INVESTIR 
Você sabia que se investir R$ 200 reais por mês, a uma taxa de juros de 1% ao mês,

 terá seu primeiro milhão em 33 anos? E se esse mesmo investimento render 2% ao 

mês você reduz esse tempo para 20 anos? Tem mais: se sua performance for de 3% 

ao mês, você consegue o mesmo valor em 14 anos. Ou 5% ao mês, transforma sua 

poupança em 1 milhão em 9 anos (mas se você conseguir um esforço maior e investir

 mais R$ 100,00, você reduz esse tempo em 1 ano).

1 milhão de reais, rendendo a uma taxa de juros de 1% ao mês, garante para você 

uma renda de R$ 10.000,00 mensais! Ou, se render 2%, uma renda de R$ 20.000,00

 mensais.

Você gosta de fazer planos? Pensar no futuro e imaginar onde você estará e em que 

condições? Então, preparei um curso para você! Ele te ajudará a responder uma pergunta

 que escuto diariamente: qual o melhor investimento? E a resposta eu já te adianto: não

 existe o melhor investimento. Existe um plano elaborado por você e inúmeras formas 

de rentabilizar o dinheiro de acordo com seus objetivos. 

No Brasil, menos da metade da população tem dinheiro guardado e apenas 27% dos 

poupadores investem a mais de 5 anos. Para piorar o cenário, praticamente sete em cada 

dez brasileiros que dispõem de recursos optam pela tradicional caderneta de poupança 

que, muitas vezes, só consegue compensar a inflação. Além disso, 70% não tem como 

hábito buscar orientações para investir. Poupança, previdência privada e títulos de 

capitalização são as modalidades mais consideradas como tipo de investimento por eles. 

Esses dados são de um estudo realizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e

 divulgado em outubro de 2018.

Porém, para investir e projetar o seu futuro você precisa conhecer os produtos financeiros 

disponíveis no mercado e seu funcionamento. Isso te economizará tempo e dinheiro. Seja na

 renda fixa ou na renda variável, as possibilidades são muitas.

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Objetivo geral: 

Desenvolver a inteligência financeira para alcançar objetivos

financeiros de curto  e longo prazo

Objetivos específicos:

- Definição de objetivos e metas financeiras;

- Elaboração de planejamento financeiro;

- Conhecer as características e tipos de investimento de renda fixa e variada;

- Aprender a operacionalizar os investimentos e acompanhar a rentabilidade 

periodicamente.

 

 



PÚBLICO-ALVO
Pessoas que querem aprender a investir para planejar o futuro financeiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .: Planejamento financeiro pessoal – definição de objetivos e metas financeiras.

 .: Mudando o mindset financeiro.

 .: Investimento na renda fixa – tesouro direto, CDB, LC, LCI, LCA, Debêntures, CRI e 

CRA, títulos públicos ou LF? Qual deles serve para o seu objetivo e como investir?

 .: Investimento na renda variável – Fundos de investimento, Fundos imobiliários ou 

Ações? Você sabe a diferença entre eles e como faz para acessá-los. 

 CARGA HORÁRIA

16 horas/aula 

DOCENTE 

 Juliana Tatiane Vital 
 Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Mestre em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da

 Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Finanças e Desenvolvimento

 Econômico. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora de Finanças da Faculdade CESUSC, 

Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, membro da 

Comissão Própria de Avaliação e do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Administração. Também é avaliadora do INEP. 

MODALIDADE

Presencial 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 229,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 183,20)

3x no boleto
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