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As mudanças econômicas, sociais e tecnológicas dos últimos anos têm
apontado para a urgência na implementação de ações com o objetivo de educar
financeiramente a população. Atendendo a essa necessidade contemporânea, a
Faculdade de Tecnologia de Itapetininga, sob Direção da Profª Drª Isolina Maria
Leite de Almeida, juntamente com a coordenadora do Curso de Comércio Exterior
Profª MSc. Eva Fagundes Weber e Prof. Dr. Alexander Itria, idealizaram a criação do
Núcleo de Educação Financeira (NEF) da Fatec Itapetininga, tal Núcleo conta ainda
com o apoio da Prefeitura Municipal de Itapetininga que disponibiliza as estagiárias
Camila Augusta de Camargo e Viviane Cristina Rocha, ambas alunas do 5º
semestre do Curso de Comércio Exterior, as quais visitam escolas, divulgam o
curso, elaboram a agenda das atividades e ministram o

curso

de

Finanças

Pessoais, sob responsabilidade acadêmica e pedagógica do Prof.Dr. Alexander Itria
e com o apoio do Prof. MSc. Henrique Mitsuharu Demiya.

Figura 1 – Foto das estagiárias ministrando uma aula no Curso de Educação
Financeira.
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O Núcleo de Educação Financeira tem os seguintes objetivos:
•

Criar uma mentalidade adequada e saudável em relação ao dinheiro;

•

Ensinar que a responsabilidade social e a ética precisam estar sempre
presentes no ganho e no uso do dinheiro;

•

Conscientizar não somente os alunos, e sim toda a comunidade escolar da
importância da educação financeira.

O Projeto de Educação Financeira iniciou em agosto de 2011 e já foi
ministrado para cerca de 120 jovens, dentre eles estão alunos da Faculdade de
Tecnologia de Itapetininga, que puderam presenciar o curso durante a VI Semana
de Tecnologia da Fatec e durante a programação da Semana de Integração dos
Calouros; alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade de Itapetininga,
bem como servidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga; também participaram
do Curso as alunas integrantes do

projeto social “Lar das Meninas”, que é

desenvolvido na FATEC.

Figura 2 – Foto dos alunos participantes do Curso de Educação Financeira.

