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A estabilidade econômica existente até o ano passado que estimulava o 
consumo através do crédito facilitado, permitiu que a população consumisse mais. O 
que era para ser bom, tornou-se perigoso, pois incentivadas por promoções e 
descontos, as pessoas passaram a consumir sem controle, ocasionando em um alto 
índice de endividamento. Por esse motivo, fazem-se necessárias iniciativas voltadas 
para a educação financeira e assim surgiu a ideia do projeto de extensão: 
“Educação Financeira voltada para Famílias Carentes e/ou Associações de 
Trabalhadores Artesanais”, idealizado pelos servidores: Ana, Mauren, Patrícia, 
Lisandra e Geison do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Santana do 
Livramento, com a finalidade de contribuir de maneira simples e objetiva para “o 
despertar” da necessidade de tal educação. O projeto voltou-se para a Casa da 
Economia Solidária de Santana do Livramento, através da formação de um grupo de 
18 artesãos, composto em sua maioria por mulheres, que receberam aulas 
semanais, durante dois meses, de noções de custo, preço de venda, margem de 
lucro e orçamento familiar. Com vistas a inserção do corpo discente do Instituto, foi 
selecionado o aluno Matheus, que desenvolveu uma calculadora virtual, batizada de 
“CalcF”, a qual facilita a utilização dos conhecimentos adquiridos em aula pelos 
artesãos. Ela foi desenvolvida em PHP, JavaScript, biblioteca JQuery e banco de 
dados MySQL, divide-se em lucro e preço e renda familiar, e permite os seguintes 
cálculos: custo, preço de venda, margem de lucro e elaboração do orçamento 
familiar. Esse projeto inseriu o IF-Sul Campus Santana do Livramento na 
comunidade, possibilitou a aquisição de novas experiências e a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos no curso de informática para internet. 
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