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Dadas  as  alterações  provocadas  pela  pandemia,  dentre  elas  a  suspensão  de  várias             
atividades  presenciais,  foi  criado  o  projeto  “Educação  Financeira  em  tempos  de            
Covid-19”,  que  é  parte  do  programa  “Educação  financeira  para  Todos  e  para  Toda              
Vida”.  Sua  criação  foi  importante  para  salientar  a  importância  do  controle  financeiro             
dos  cidadãos  e  de  suas  famílias.  O  projeto  almeja  disseminar  informações,  métodos             
de  controle  financeiro,  reportagens,  cursos  ou  conteúdos  lúdicos  que  possam           
transformar  a  forma  de  pensar  dos  participantes,  levando  todos  ao  consumo            
consciente  e  ao  bom  uso  do  dinheiro.  Com  o  intuito  de  medir  o  impacto  da  pandemia                 
nas  finanças  pessoais  dos  participantes,  foi  criado  e  divulgado  um  formulário  de             
cadastro,  contando  com  a  participação  de  mais  de  720  participantes.  A  partir  das              
respostas,  foi  percebida  a  necessidade  de  criar  canais  de  comunicação  com  o             
público  (Whatsapp  e  Telegram),  contando  com  mais  de  120  participantes,  perfil  de             
Instagram  com  mais  de  840  seguidores  e  um  mural  colaborativo  com  dicas  de              
controle  financeiro,  com  mais  de  220  publicações.  Há  também  a  possibilidade  de             
acompanhamento  individual  através  de  videoconferência,  caso  o  respondente  tenha          
manifestado  interesse,  na  pesquisa  de  cadastramento.  Com  o  auxílio  da  ferramenta            
MailChimp ,  é  realizado  um  controle  dos  e-mails  enviados  aos  que  participaram  da             
pesquisa  de  cadastramento.  É  realizado  o  monitoramento  do  interesse  dos           
participantes  quanto  aos  conteúdos  e  canais  mais  acessados.  Para  acompanhar  o            
aprendizado  em  Educação  Financeira  dos  participantes  do  projeto  e  de  toda            
comunidade,  foi  desenvolvido  um  Quiz,  que  conta  com  mais  de  2600  interações.             
Com  o  intuito  de  canalizar  as  múltiplas  iniciativas,  foi  estruturado  um  site  no  próprio               
domínio  da  UFRGS,  onde  é  possível  ter  acesso  a  todas  as  iniciativas.  Esta  iniciativa               
tem  por  crença  que  a  Educação  Financeira  melhora  a  vida  de  todos  e  por  toda  a                 
vida.  
 
 


