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3. RESUMO 

 

Educação financeira: Para atender a deficiência da sociedade em educação financeira 

estamos instituindo este programa de extensão acadêmica pelo curso de Ciências 

Contábeis da Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – FACOL, composto pelo corpo 

docente e discente numa ação que visa suprir demandas individuais da sociedade local em 

relação à organização de sua vida financeira e patrimonial. O programa irá esclarecer 

padrões de comportamento dos indivíduos em relação ao controle de seus recursos 

financeiros e patrimoniais, não apenas pessoal como comercial, isto é, atingindo 

diretamente pessoas físicas e jurídicas com ensinamentos em finanças. 

 

4. JUSTIFICATIVA OU RELEVÂNCIA 

 

Com atuação interdisciplinar e restrito às ciências sociais aplicadas, este projeto tem o 

objetivo de fazer a sociedade local compreender as dimensões de sua segurança 

financeira. Dimensões estas que discorrem em planejamento, orçamento e controle e 

comportam os aspectos de curto, médio e longo prazos. Esta iniciativa envolve todo o 

espectro de estudo da contabilidade envolvendo os docentes, uma vez que será prestada 

educação e orientação financeiras sobre as receitas e os gastos da população do entorno 

da faculdade e do público ouvinte da rádio comunitária Tabocas FM – 98.5 de Vitória de 

Santo Antão pertencente ao grupo da AVEC – Associação Vitoriense de Educação e 



Cultura mantenedora da FACOL – Faculdade Escritor Osman da Costa Lins. 

 

5. OBJETIVOS   

5.1 Geral: 
Desenvolver um trabalho de suprimento às deficiências na educação financeira da 
população da área de abrangência da rádio comunitária Tabocas FM – 98.5 que fica 
primordialmente no entorno da FACOL. 
 

5.2. Objetivos Específicos 

5.2.1. Realizar trabalhos de pesquisa nas disciplinas do curso de Ciências Contábeis 

com o tema voltado para a educação financeira; 

5.2.2. Estimular o desenvolvimento de trabalhos em equipe pelos alunos do curso de 

Ciências Contábeis; 

5.2.3. Estimular o comportamento humanista do espírito de liderança dos alunos e 

dos líderes comunitários; 

5.2.4. Transformar as pesquisas em programas de rádio de tal maneira que se atinja 

a comunidade com conhecimentos voltados para a capacitação em educação 

financeira. 

 

6. METODOLOGIA 

 
6. METODOLOGIA: 

Este projeto inicia-se na sala de aula com trabalhos em equipe de pesquisa designados 

pelos professores que ministram as disciplinas do curso de ciências contábeis sobre os 

temas propostos. Em seguida os docentes da disciplina juntamente com o coordenador do 

projeto farão o roteiro do programa que será veiculado para a comunidade local pela rádio 

Tabocas FM – 98.5. Com base nesse roteiro da participação dos alunos cada qual com seu 

tema será incluído um convidado da comunidade que poderá ser pessoa física ou jurídica. 

Este programa de rádio serão desenvolvidas atividades práticas de educação financeira, de 

forma didática por meio radiofônico por toda a equipe do projeto: coordenação, docentes e 

alunos. 

 

6.1 Local de atendimento 

O foco de nosso atendimento será voltado para a população da cidade de Vitória de 

Santo Antão - PE, cidade do interior do estado de Pernambuco (Figura 1), mais 

especificamente para os residentes no entorno da FACOL – Faculdade Escritor Osman da 



Costa Lins e bairros circunvizinhos, buscando atingir as pessoas físicas e jurídicas. A rádio 

Tabocas FM – 98.5 tem uma área de abrangência nos seguintes bairros: Universitário, 

Matriz, Centro, Maués, Lagoa Redonda, Galileia e áreas rurais de Pacas, Boa Sorte, 

Ladeira de Pedra, Bento Velho, Mocotó, Engenho Serra Grande, Engenho Serra, Caricé 

que são bairros bastante populosos. 

O município da Vitória de Santo Antão possui uma área de 335,942 km2 e dista da 

capital 47,2 km, sendo a BR 232 o itinerário de maior fluência. É um município com 

densidade demográfica de 409,53 habitantes por Km2. A população do município em 2017 

totalizava 137.578 pessoas com uma taxa de urbanização de 87,27%.  

Com dados de 2010 a cidade estava com o IDHM – Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 0,64, estando no patamar médio referencial para este índice. O 

Índice de Gini correspondia a 0,554 e a esperança de vida ao nascer estava em 2010 em 

71,1 anos. A renda domiciliar média per Capita estava em R$ 389,18 (Trezentos e oitenta e 

nove reais e dezoito centavos). Esses indicadores poderão ser melhorados apenas com 

educação financeira, posto que se melhorarmos a segurança financeira, todos os outros 

aspectos da vida também melhorará influenciando a educação formal, a alimentação, a 

saúde e consequentemente a expectativa de vida ao nascer. 

Na cidade tem 7.650 alunos matriculados no ensino superior representando 5,5% da 

estimativa da população para 2017 com a tendência a aumentar tendo em vista os 

investimentos realizados na cidade pelo governo federal, estadual e iniciativa privada. 

O número de estabelecimentos no Setor Formal (RAIS) em 2016 correspondia a 

2.983 unidades. 

Em 2015 o Produto Interno Bruto – PIB do município em 2016 foi de R$ 3,072 

bilhões e o PIB per Capita para atingiu R$ 22.626,00  

 



 

Figura 1. Mapa de Pernambuco (Detalhe) 

 

6.2. Área objeto de atendimento 

Este estudo se desenvolverá com assuntos das disciplinas do curso de ciências 

contábeis do semestre letivo e as equipes de alunos serão orientados pelos professores 

para em seguida junto com o coordenador deste projeto de extensão realizarem a 

produção, prepararem o roteiro e fazerem a gravação do programa de rádio. Não esquecer 

que serão partes desse programa: o coordenador, os professores, os alunos, um membro 

da comunidade que será convidado para entrevista e a assistência técnica da rádio 

Tabocas FM – 98.5 que fará a edição. 

Logo o projeto irá atingir a área de abrangência da rádio Tabocas FM – 98.5 

compreendendo os bairros: Universitário, Matriz, Centro, Livramento, Irã, Iraque, Lagoa 

Redonda, Maués, Mangueira, e áreas rurais de Ladeira de Pedra, Boa Sorte, Pacas, 

Natuba, Caricé, Assentamento Cacimbas, Engenho Serra Grande, Engenho Serra, 

Engenho Pitú, Galileia, Mocotó, Engenho Bento Velho, ......................     no município do 

Vitória de Santo Antão-PE. 

 

6.2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Inclusão 

1. Serão incluídos no projeto as equipes de alunos que se inscreverem, pois será 

aberto edital com vagas limitadas. 

Exclusão 

1. Serão excluídos do processo de concorrência as equipes de alunos que não 



concluírem seus trabalhos acadêmicos indicados para o programa e aqueles que 

não cumprirem os prazos em cada uma das fases deste projeto.  

6.3. Contexto do estudo 

 Para os alunos o estudo terá caráter de formação cujos resultados de suas 

pesquisas serão repassados para a comunidade pelo programa da rádio Tabocas FM 98.5 

O Registro. A comunidade local será compreendida pelos bairros onde os autofalantes da 

rádio possa alcançar. 

 

6.4. Instrumento do Estudo 

Serão utilizados os métodos de pesquisa científica nos moldes da pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo no que couber. Os trabalhos apresentados serão na 

forma de artigo científico cujos modelos são conhecidos da comunidade acadêmica. Deles 

serão extraídos os dados para formação do programa O Registro.  

Outra fase desse trabalho é a gravação do programa que irá ao ar na rádio Tabocas 

FM – 98.5, toda segunda-feira das 11:00 às 11:30 horas. A equipe de trabalho do programa 

será composta por três alunos, um professor, o coordenador do programa que atuará como 

âncora e o editor, representado por técnico da rádio Tabocas FM – 98.5. 

O programa seguirá o roteiro abaixo: 

1 - Prefixo do programa 

2 – Âncora: Fala o prefixo de abertura; apresenta os componentes apresentadores 

do programa dando ênfase ao convidado da comunidade; 

3 – Âncora faz uma preleção sobre o tema e, logo em seguida, chama... 

4 - O professor orientador que discorre sobre a elaboração do trabalho; 

5 – O professor orientador abre espaço para a intervenção do primeiro aluno; 

6 – Âncora – apresenta o convidado e faz uma pergunta ao convidado sobre sua 

trajetória profissional ou outro tema previamente acertado; 

7 – Resposta do convidado; 

8 – Âncora – faz o link do convidado com o tema e abre espaço para a intervenção 

do segundo aluno; 

9 – Professor orientador – faz uma segunda pergunta ao convidado; 

10 – Resposta do convidado; 

11 – Aluno faz uma pergunta ao convidado; 

12 – Resposta do convidado; 



13 – Âncora interage com o professor orientador; 

14 – Âncora interage com o terceiro aluno e abre espaço para sua apresentação 

15 – Professor orientador faz uma perguntas ao convidado; 

16 – Resposta do convidado; 

17 – Âncora faz pergunta ao professor sobre sua disciplina e aproveitamento dos 

alunos no curso; 

18 – Resposta do professor; 

19 – Alunos (os três) – abre-se espaço para os alunos falarem sobre a experiência 

da pesquisa e de estarem transmitindo seus conhecimentos para a comunidade;  

20 – Âncora – faz o encerramento, repetindo o nome dos apresentadores, alunos, 

professor, convidado e editor do programa. 

A meta principal deste projeto é divulgarmos oito trabalhos de pesquisa produzidos 

no curso de Ciências Contábeis no programa de rádio Conhecendo meu negócio. 

 

6.5. Coleta de Dados 

Quando ocorrer de algum trabalho de pesquisa extra classe necessitar de coleta de 

dados através de pesquisa de campo, o estudo será orientado pelo professor da disciplina 

com o apoio da professor da matéria Pesquisa em Ciências Sociais. Todo o estudo será 

feito com base nas regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 
6.6. Análise dos dados 

Os resultados de cada estudo serão analisados de acordo com as necessidades do 

público alvo do atendimento e deste trabalho de extensão. Isto é, focaremos na educação 

financeira e é este foco que será dado nas análises. 

 

6.7. Considerações Ético 

Este projeto de extensão será encaminhado à Comissão de Pesquisa e Extensão. 

após aprovação por essa comissão serão iniciadas as atividades programadas neste 

projeto dentro do semestre letivo e procedidas as análises caso a caso e adequadas aos 

programas de rádio projetado. 

Todos os membros, que compõem o corpo deste projeto de extensão da 

coordenação do curso de Ciências Contábeis estão compromissados com o sigilo das 

informações e especialmente dos agentes que produzem esses dados durante sua 

elaboração. Findo o trabalho será divulgado por artigo científico e programa de rádio as 



informações que servirão para a educação financeira do público atendido pelo projeto. Os 

discentes selecionados para participar deste trabalho irão assinar um termo de 

compromisso se comprometendo com a lisura, ética e fidelidade das informações 

pesquisadas. Esta seleção será realizada por edital no início de cada ano letivo, sendo 

qualificados oito equipes de alunos para realizarem o trabalho extraclasse que serão 

incorporados ao projeto de extensão. 

 

7 ENTIDADES OU ORGÃOS ENVOLVIDOS 

 
 

Tabela 1. Distribuição das Instituições comprometidas com o projeto 

Instituições Vitória de Santo Antão - PE 

FACOL X 

Rádio Tabocas FM X 

Fonte: próprio autor  
 

 

 

8 RECURSOS HUMANOS 

 

Tabela 2. Distribuição de recursos humanos FACOL – Rádio Tabocas FM 

Recursos Humanos Vitória de Santo Antão - PE 

FACOL 
- Docentes Diversos 

- Equipes de alunos 6 

Rádio Tabocas FM 
- Editor 

 
1 

Fonte: próprio autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 RECURSOS MATERIAIS EXISTENTES, PLEITEADOS OU ALOCADOS POR 
AGENTES EXTERNOS 

 
Quadro 2: Recursos materiais necessários 

Materiais a Adquirir Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Cartucho HP Deskjet F- 4280 (Preto) 02 45,00 90,00 

Cartucho HP Deskjet F- 4280 (Color) 01 55,00 55,00 

Resma de papel A4 02 18,00     36,00 

Combustível (Litros) 100 4,50 450,00 

Canetas 04 1,50    6,00 

Lápis grafite 03 1,00    3,00 

Cópias 200 0,15 30,00 

Total - - 670,00 

 
 

 

 

10 RECURSOS FINANCEIROS, SUAS FONTES E DESTINAÇÃO 

FACULDADE ESCRITOR OSMAN DA COSTA LINS – FACOL 
 

 

11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As atividades serão desenvolvidas por um período de 10 meses e serão assim 

distribuídas:  

ANO 

 

ATIVIDADES 

 

MESES 

MAR 

 

ABR 

 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2019 

Revisão da literatura X X X X 
 

X X X X 
 

Seleção dos alunos/ projeto X X         

Coleta de dados do estudo 

principal 
  X X X X X X X X 

Tabulação dos dados   
 

X X X X X X X 

Análise e discussão dos 

resultados 
   X X X X X X X 

Redação de artigo cientifico 

para publicação 
    

   
X X X 

Entrega do relatório final    X X X X X X X 

Divulgação em mídia    X X X X X X X 



Apresentação na 

EXPOFACOL 
        X  

 

12.  PROCESSOS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO. 

 Avaliação individual dos alunos e professores: 

a) Questionário com parâmetros de 1 a 5, onde 1 é a avaliação de menor alcance e 5 a 
de maior; 

b) Itens analisados: alcance dos objetivos, acesso à coleta dos dados,   
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