


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. Portanto, no curso Aprendendo a Investir falaremos de:
- Planejamento financeiro pessoal – definição de objetivos e metas financeiras.
- Mudando o midset 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?
 
Não importa o valor da sua renda ou o quanto você tem para investir. Todos temos 
capacidade para trilhar o caminho para construir o futuro que queremos.  
 



Módulo 1 - Vamos falar sobre dinheiro e inteligência financeira
Módulo 2 - Conhecendo a Renda Fixa: Caderneta de Poupança, Tesouro Direto, 
CDB, LC, LCI e LCA. Você conhece cada um desses produtos financeiros e qual 
mais rentável?
Módulo 3 - Continuamos na Renda Fixa: Debêntures, COE, CRA e CRI. Vamos 
comparar os produtos de renda fixa e descobrir o mais adequado ao seu perfil.
Módulo 4 - Renda Variável: Fundos Imobiliários e Fundos de Investimentos. O que 
analisar e como acessá-los. 
Módulo 5 - Renda Variável: como investir em ações?

Cronograma:

31/10/2020
- Vamos falar sobre dinheiro e inteligência financeira. 
- Videoconferência ao vivo as 09:00 da manhã 
- Teste de verificação - Fórum de discussão

03/11/2020
Renda fixa: Caderneta de poupança, Tesouro Direto, CDB e LC, LCI e LCA, CRA e CRI. 
Você sabe a diferença entre esses produtos e qual é o melhor para você? 
- Aula gravada 
- Teste de verificação 
- Fórum de discussão

04/11/2020 
Renda fixa: Debêntures, COE. Já ouviu falar? Tenho certeza que você não vai se 
arrepender quando ver o que eles podem fazer com o seu dinheiro. 
- Aula gravada 
- Teste de verificação 
- Fórum de discussão



Remota

Dra. Juliana Tatiane Vital
Graduada, Mestre e Doutora em Administração. É professora de Finanças e também 
exerce a função de Controller na área financeira. É investidora de renda fixa e variável. 

05/11/2020 
Renda variável: a renda variável varia!!! Você está preparado? Vamos estudar 
os Fundos Imobiliários e Fundos de Investimentos. O que você deve saber 
antes de escolher um desses produtos financeiros. 
- Aula gravada 
- Teste de verificação 
- Fórum de discussão

06/11/2020
Renda variável: como investir em ações? Você sempre sonhou em se tornar 
dono de uma grande empresa, mas não sabe como? Vou te ensinar passo a 
passo para ingressar nesse mercado e as 4 maneiras de ganhar dinheiro 
com ações. 
- Aula gravada 
- Teste de verificação 
- Fórum de discussão

07/11/2020
- Videoconferência às 9h ao vivo
Vamos traçar objetivos financeiros para nossa vida e compor uma carteira de 
investimento considerando o curto, médio e longo prazo.

O material ficará disponível para os estudantes durante todo o período do curso 
e por mais 15 dias após o término. Serão realizadas três videoconferências ao 
vivo:
 -no dia 31/10 às 9h  
- no dia 05/11 às 20h e
- no dia 07/11 às 9h 

O estudante deve assistir as aulas, testar seus conhecimentos e participar dos 
fóruns de discussão que terão como objetivo sanar as dúvidas e trocar experiências 
entre os participantes. Antes do início do curso, mandarei um e-mail com instruções 
sobre a abertura de conta em uma corretora para verificar na prática como 
funcionam os produtos financeiros. Vamos usar essas contas durante o curso. 
São todas gratuitas, você não terá nenhum custo adicional.  



20% alunos egressos Cesusc    


