
III SEMANA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA UNIFESP EPPEN 2018 

Universidade Federal de São Paulo – Campus Osasco 

Coordenador: Prof. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 

PROGRAMA 

Objetivo: Semana de palestras com o objetivo de ensinar conceitos de finanças para os alunos, 

Técnicos e público em geral visando melhorar o gerenciamento das contas pessoais e qualidade de 

vida. Inserir a UNIFESP no contexto da Semana Nacional da Educação Financeira promovido pelo 

Comitê Nacional da Educação Financeira – CONEF. 

A semana de educação financeira visa conscientizar as pessoas sobre a importância do planejamento 

financeiro para que possam fixar objetivos de poupança para realizar seus sonhos e praticar o 

consumo consciente.  As palestras serão ministradas por convidados com grande experiência na área 

e professores da EPPEN e abordarão temas como: finanças comportamentais, planejamento 

financeiro, tesouro direto, títulos públicos e privados de renda fixa, fundos de investimento e planos 

de previdência.  Será reservado um dia em que os alunos poderão relatar suas experiências de 

educação financeira. 

O público alvo é composto por alunos da EPPEN, Técnicos Administrativos, Docentes, 

Microempresários e pessoas da comunidade de Osasco. Haverá divulgação na Associação Comercial 

de Osasco. No ano passado o evento teve muito sucesso. Em alguns dias havia mais de cem pessoas 

no auditório com participação de pessoas da comunidade. 

Esse evento faz parte de um movimento denominado Semana Nacional de Educação Financeira – 

Semana ENEF, iniciativa   do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) que tem entre seus 

membros o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Previc, Susep, 

BM&FBovespa, Ministério da Justiça, Ministério de Educação e Ministério da Fazenda. 

 

Local: Auditório da EPPEN 

Horário da Programação: de segunda a sexta das 18:30h às 20:30h e sábado das 10:30h às 12:30h 

Palestras: 

14/05 (segunda-feira) – Planejamento Financeiro.  

Palestrante convidado: representante da Planejar Associação Brasileira de Planejadores Financeiros; 

 

16/05 (quarta-feira) – Investimento em Títulos de Renda Fixa e Tesouro Direto Palestrante 

convidado: Prof. Sérgio Santos; 

17/05 (quinta-feira) – As emoções e o dinheiro (abordagem de Finanças Comportamentais)  

Palestrante convidada: Profa. Rosimara Donadio; 

 

18/05 (sexta-feira) – Fundos de Investimento e Planos de Previdência – Palestrante: Prof. Dr. 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho - Professor de Finanças da EPPEN. 

 

19/05 (sábado) – Apresentação de alunos e ex-alunos da EPPEN sobre temas de educação 

financeira. 

Obs: Poderá haver mudanças nas datas das palestras para conciliar a agenda dos 

palestrantes.  

Inscrições: http://www.unifesp.br/reitoria/proex/index.php/acoes/cursos-de-extensao-e-

eventos/cursos-e-eventos 




