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INTRODUÇÃO
Cursar uma faculdade é um sonho para muita gente! E não é para menos. Afinal, existem muitas coisas envolvidas
em fazer uma faculdade, que vão para além do simples aprendizado técnico de uma profissão.
Você sabe do que estou falando! Entrar em uma faculdade significa dar um grande passo em relação a quem
você quer ser no mundo e isso inclui fortalecer sua personalidade, se divertir, fazer amigos(as), descobrir os
seus assuntos favoritos e criar memórias que vão te acompanhar pela vida toda.
Além disso, o período da universidade é também o de plantar as sementes do futuro, preparando o caminho para
crescer e evoluir na vida. Trata-se de um laboratório de nossa própria evolução, no qual criamos oportunidades
e caminhos que iremos percorrer.
Isso tudo parece ótimo, mas como lidar quando não se tem dinheiro a disposição para simplesmente investir
em seu futuro?
Afinal, a faculdade exige tempo, dedicação, foco e muita energia.
Muitos alunos e profissionais interessados em fazer uma faculdade se deparam com essas dúvidas: “é possível
cursar uma faculdade sem ter muito dinheiro?” ou “Será que eu preciso de muito dinheiro para cursar e me
formar na graduação?”
Acreditamos que a atitude chave para lidar com essa situação é se transformar.
Para isso, é preciso que as dificuldades sejam um incentivo para trabalhar intensamente no desenvolvimento
pessoal ao invés de um impedimento.
Em suma, para que a diversão, aprendizado e crescimento possam andar juntos, o(a) aluno(a) precisa estar
atento(a) e saber criar soluções para os desafios que enfrentará. Quem souber unir planejamento, organização
e aproveitar as oportunidades do caminho poderá aproveitar a vivência universitária e ainda aprender um bom
tanto sobre como viver nesse mundo.
Para entender como transformar as dificuldades em desafios, confira os segredos que separamos neste EBOOK
e saiba desde já, que SIM é possível você sobreviver aos anos de faculdade sem muito dinheiro.
E o melhor de tudo, este EBOOK traz dicas fundamentais não apenas para o seu período universitário mas
também para sua vida.
Boa sorte!

www.unicep.edu.br/

1 - PLANEJE E ACOMPANHE SEUS
GASTOS
Não adianta, se você tem pouca grana na vida universitária, é preciso de organização
desde cedo.
Muita gente espera a situação do desespero no final do mês para começar
a perceber que é preciso prestar mais atenção em como o dinheiro está sendo
gasto. A situação fica mais difícil ainda quando você se vê na situação de querer
acompanhar o estilo de vida de companheiros(as) mais abastados e que gastam
dinheiro sem preocupação.
Com equilíbrio e foco tudo pode ocorrer de maneira harmônica. Confira algumas
dicas específicas para organizar suas finanças e gastos.
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Acompanhado os gastos cotidianos
Um dos maiores vilões do orçamento universitário são os gastos
pequenos. Um pão de queijo e um café ali, uma cerveja no fim
de tarde e de repente muito dinheiro saiu de sua conta e você
nem percebeu.
Para evitar esse problema é preciso acompanhar devidamente
como está gastando o dinheiro. É claro que você pode dar-se
“agradinhos” de vez em quando, mas é preciso tomar cuidado
para não exagerar e sempre gastar apenas o que foi previsto no
seu plano.
Para lidar com isso, experimente anotar todos os seus gastos.
Aplicativos como o GuiaBolso podem ajudar muito nesse
processo. Mas você pode fazer como bem entender, usando um
caderninho, um bloco de notas de papel ou no celular.
Experimente fazer esse processo pelo menos por um ou dois
meses anotando absolutamente tudo que gastar. Desde um
chiclete até um novo aparelho tecnológico. No final do mês,
perceba o impacto dos pequenos gastos no seu orçamento.
Prestar atenção na maneira de usar dinheiro ainda inclui manter
uma sabedoria em constante atualização sobre o tema. Até
mesmo grandes milionários podem acabar quebrados quando
não dão a atenção devida aos seus investimentos e dispêndios.
Outra boa dica é reservar um tempo para conhecer o tema das
finanças em blogs, revistas e livros.

Reserve um dia no mês para organizar a vida financeira
Existe uma grande vantagem para o(a) universitário(a) com pouca grana: ele precisa ser organizado.
Pode não parecer uma vantagem de imediato, mas essa é uma qualidade que será útil para a vida toda, tanto na
vida profissional quanto pessoal, e nunca é tarde para desenvolvê-la.
Quando a escassez bate a porta, a gestão das finanças transforma-se em uma tarefa inevitável. Assim, reservar
um dia por mês para organizar sua vida financeira significa armar um compromisso consigo mesmo(a) e é
garantido que você acabará aprendendo muito no processo.
Para isso, monte uma planilha em que o balanço financeiro seja devidamente discriminado. Em lojas e empresas
esse procedimento é chamado de “fluxo de caixa” e é simplesmente inevitável para a boa saúde de um negócio.
Use suas anotações conforme indicado no item anterior deste EBOOK.
O fluxo de caixa contém tudo o que entrou e saiu do estabelecimento (ou uma carteira) no mês e é isso que
você fará nesse “dia da contabilidade”. Por isso, é importante que o acompanhamento de gastos que sugerimos
anteriormente seja realizado com a devida atenção.
Em uma planilha, adicione uma coluna com gastos fixos: contas, pagamentos de parcelas da universidade,
possíveis dívidas e gastos especiais. Em uma segunda coluna, adicione a receita financeira total, ou seja, tudo
que entra: salário, recebimento de valores eventuais ou qualquer fonte de renda.
5

www.unicep.edu.br/
Organização não significa complicar as coisas. Por isso,
evite criar planilhas cheias de abas ou fracionar demais seus
gastos, isso irá dar trabalho e poderá atrapalhar sua gestão.
Ao invés disso, comece com uma tabela simples como a que
descrevemos e vá adaptando-a à sua situação econômica na
medida em que tiver custos mais diversificados.
Com os gastos devidamente anotados você saberá todas as
suas saídas financeiras, com a planilha de fluxo de caixa você
terá além das saídas as entradas, de preferência do ano inteiro
e com isso você poderá planejar. Por exemplo, se você está
em março e sabe que terá re-matrícula em julho ou dezembro
você já pode prever esse gasto e começar a economizar para
tal, inclusive prevendo a entrada de décimo terceiro salário.
Como esse processo você saberá, na prática, o que poderá
sobrar em cada mês ou o que precisará ser cortado para
manter o equilíbrio.
Um(a) estudante que precisa prover para a família, por exemplo,
poderá dividir a tabela separando uma coluna específica para
os gastos com crianças. Outra pessoa, que está trabalhando
em “bicos” ou procurando estabelecer algum tipo de pequeno
negócio, poderá criar colunas específicas com os gastos de
manutenção, equipamentos, matérias primas, etc.
O que importa, nesse caso, é que sua tabela tenha a sua cara,
refletindo o seu modo de organizar as coisas.

Crie metas e objetivos
Um(a) estudante universitário(a) que vive com pouco dinheiro pode transformar várias áreas de sua vida em
uma operação para desenvolver, crescer e melhorar.
Para isso é preciso cultivar a motivação com desejos, projetos e objetivos. Qualquer meta é um grande passo
nesse caminho.
Essas metas devem ser uma maneira de garantir que, por mais que você viva com pouco dinheiro, sempre
consiga poupar parte de sua renda.
Um exemplo simples é estabelecer a meta de guardar 10% do seu orçamento todos os meses. Mesmo que a
quantia possa parecer pequena, os resultados do acúmulo mensal irão fazer a diferença.
Fazer uma poupança significa levar a sério a sua organização financeira e saber gastar de maneira inteligente,
priorizando o que deve ser priorizado. E se você estabeleceu essa meta de criar uma reserva ou uma poupança
ou investimento, lembre-se de pagar você primeiro, ou seja, assim que sair seu salário o primeiro resgate deve
ser para sua meta de poupança.
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Evitando dívidas
As dívidas são grandes inimigas da saúde financeira de um(a) estudante universitário(a). Elas têm a tendência
de acumularem sorrateiramente e prejudicarem o orçamento aos poucos.
Vamos dizer que você resolve comprar um celular em 10X de 80 reais. Parece pouco e isso revela apenas uma
pequena parte do seu orçamento. Além disso, parece uma opção muito melhor do que entregar 800 reais de
uma vez.
Porém, um mês depois seu computador quebra e você precisa adquirir um novo para estudar. Assim, mais
10 parcelas de 200 reais são adicionadas em seu orçamento. Nos próximos meses alguns gastos e outros
problemas inesperados começam a exigir a sua atenção. De repente, entre manutenções na casa e parcelas de
serviços de streaming, logo você se depara com 500, 600 reais a pagar por mês. Lembrando também que no
parcelamento você está comprando dinheiro, ou seja, está pagando para parcelar.
É assim que as dívidas começam a afogar o seu orçamento.
Por isso é preciso ter muito cuidado com tudo o que se compra parcelado e sempre privilegiar compras à vista.
É claro que isso nem sempre é possível, é por isso que manter um controle financeiro rígido é essencial. Sempre
pesquise o custo benefício de cada compra e, sempre que for possível, procure poupar e juntar o dinheiro
necessário para uma compra ao invés de parcelar ou utilizar o limite do cartão de crédito.
E novamente, ter seus gastos listados e planilhados (com entradas e saídas) vai mostrar exatamente o quanto
sobra, quais meses são mais apertados e onde você poderia cortar ou economizar.
Perceba que muitos gastos puxam outros. Por exemplo, você poderia jogar bola no clube da empresa aos
sábados, mas já faz anos que joga a noite nas terças e quintas e isso é muito bom para você. Ok, atividade
física e brincar com amigos é muito importante, mas estamos analisando gastos. Você pode até dizer que o
custo de locação do campo é barato, mas muitas vezes não computa a cervejinha, o raça do churrasco, aquele
salgadão para dar energia para jogar a gasolina para o deslocamento entre outros custos adicionados que
passam despercebido.
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2 - ORGANIZE BEM A SUA AGENDA
E PRIORIDADES
Para quem tem pouco dinheiro, utilizar o tempo da faculdade de formas úteis é
essencial e pode ser tremendamente econômico.
Muitos gastos desnecessários acontecerem quando seguimos a onda de seguir a
manada, no desejo de fazer as mesmas coisas que os outros.
Muita economia e aprendizado pode ser alcançada se você começar a substituir
períodos de distração em momentos de estudo e aprofundamento do conteúdo.
Entenda várias formas nas quais organização e sabedoria resultam diretamente em
ecnomia.
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Transforme gastos em períodos de
leitura
Se o orçamento está apertado, experimente cancelar serviços
como TV por assinatura, canais de streaming online, uso real
do celular e outros dispêndios do tipo.
O tempo utilizado com essas distrações pode ser utilizado na
leitura de livros e no aprofundamento dos estudos universitários.
Além disso, experimente substituir períodos na cantina - além
de algumas festas e idas a bares - por períodos de leitura e
estudo.
Novamente, lembre-se você está passando por um período
mais difícil e isso demanda novas atitudes. E você sabe que
esse sacrifício será recompensado.
Além de economizar dinheiro, você estará dando ótimos passos
rumo a realização profissional e financeira.

Aprenda e escolher os eventos que condizem com a sua
situação financeira
Uma situação que pode acontecer, especialmente no início da vida universitária, é a sensação de querer fazer
tudo, de acompanhar seus amigos(as) em qualquer “rolê” e isso pode se tornar uma situação desconfortável
pra quem não tem dinheiro sobrando.
Vamos direto ao ponto: cada pessoa tem sua própria situação financeira na universidade e não ter dinheiro
sobrando não é motivo de vergonha. Você pode fazer amigos(as) de várias classes sociais na universidade e tem
gente que realmente vai ter uma vida confortável, frequentando qualquer evento que quiser.
A questão é que se você não tem grana pra ir naquela churrascaria que vai tirar metade da sua grana da semana,
simplesmente não aceite e seja sincero(a) com quem está te convidando.
É claro que isso também depende de sua vontade! Às vezes vale a pena passar um perrengue por alguns dias
para ir num lugar que você quer muito conhecer ou para ir em uma festa que todos os seus amigo(as) vão. Se
você tem domínio dos seus gastos, com as dicas anteriores, você pode fazer uma ou outra regalia, sem sustos.
A questão é fazer essas escolhas de maneira consciente e nunca para simplesmente cumprimir uma obrigação
social ou até mesmo por vergonha de dizer que não tá sobrando dinheiro naquele dia. Ah, se você quer uma
desculpa mais bonita, diga que “esse gasto ou esse evento não está previsto no seu plano orçamentário” …
uuunnh, veja que você já ganha um ar profissional e empoderado.
No entanto, se você seguir as outras dicas disponibilizadas neste EBOOK, o mais provável é que você consiga
sempre ter uma graninha para se divertir e viver plenamente a sua vida universitária.
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Aprenda a cozinhar e a comprar alimentos de maneira
inteligente
Muita gente torce o nariz na hora de pensar em cozinhar. No entanto, o processo de entrar na faculdade faz parte
de um caminho maior de amadurecimento e conseguir preparar seus próprios alimentos é uma característica
importantíssima para quem quer sobreviver na faculdade sem muito dinheiro.
Na faculdade você vai encontrar muitos alunos(as) que podem sempre comer em restaurante e mesmo
aqueles(as) que se alimentam de fast-foods.
Com R$ 3,00 você pode comprar 1kg de banana ou 1 pão de queijo, qual das opções lhe dará mais nutrientes
e alimento por mais tempo?
A questão é que quem aprende a cozinhar e entende como comprar de maneira inteligente pode comer bem e
garantir custos muito menores!
Se você não entende nada de cozinha, aproveite a nossa era moderna e abuse das oportunidades que a internet
dá. Você encontrará receitas de todo tipo, das mais simples às mais complexas, usando ingredientes de vários
custos e qualidades.
No processo de cozinhar em casa você pode mesmo aprender a fazer receitas baratas e receber amigos em casa
para um happy hour gostoso quando não tiver grana para ir para os bares em fins de tarde. Receitas como anéis
de cebola ou batatas fritas são simples e baratas e podem garantir uma boa fama com seus amigos(as).
Se a sua vibe for comida saudável ou vegetariana, a situação fica melhor ainda. Cidades universitárias
normalmente oferecem opções abundantes para esse tipo de alimentação.
Aproveite para conhecer melhor a cidade, buscando feiras, hortifrutis e outros estabelecimentos com preço
mais baixo e alimentos naturais.
Ah, e procure na web por receitas de banana desidratada, mantém os nutrientes e facilita para você carregar seu
alimento com você.
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Saiba acessar conteúdo de forma barata ou gratuita
Muitos cursos universitários exigem que os alunos comprem livros ou gastem parte de seu orçamento em
fotocópia.
Esses gastos podem ser diminuídos caso você atente-se às oportunidades alternativas de acesso à informação.
As bibliotecas são o exemplo mais simples para acessar conteúdos que de outro modo implicam em um gasto
a mais em livrarias.
Além disso, o impacto da internet na distribuição de informação é inegável. Muitos bons cursos de EAD (ensino
a distância) disponibilizam bibliotecas online para os alunos e podem ser uma boa opção.
Outra boa opção para economizar nas cópias é aplicar-se ao máximo para anotar e garantir a absorção máxima de
conteúdo nas aulas. Na hora de anotar, estabeleça algum padrão para fácil absorção de conteúdos. Trabalhe com
estruturas de tópicos, frases sintéticas que resumem o conteúdo e cores diferentes para simbolizar diferentes
áreas.
Procure nos bancos de teses das grandes universidades públicas trabalhos de graduação (TCC), mestrado
(dissertação) ou doutorado (teses) nos temas das suas aulas e muito provavelmente você achará as teorias que
precisaria pagar para imprimir ou copiar.
Outra dica, o Google Books é uma ferramenta da Google traz parte de livros acadêmicos ou não, vale a penas
conhecer e tentar economizar com essa opção. Conheça também o Projeto Guterberg, que disponibiliza uma
quantidade ernome de livros e outras mídias em domínio público.
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3 - Transformando escassez em
oportunidades
Se o caminho apresenta obstáculos, a melhor opção é vê-los como desafios ao invés
de impossibilidades. Às vezes pode parecer difícil, porém, é através da perservança
que grandes marcas são alcançadas.
Nessa última parte de nosso ebook, aprenda a transformar situações de escassez
em oportunidades para um futuro de sucesso.
Lembre-se que não trata-se de glorificar a dificuldade, mas de entender que cada
passo é um caminho para a construção de uma vida profissional de abundância.
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Fique atento(a) para bolsas de estudos, estágios e
oportunidades financeiras disponibilizadas para universitários
O grande problema dessas opções financeiras é que elas não costumam aparecer no primeiro semestre e
dificilmente no primeiro ano da faculdade.
No entanto, não custa você ficar atento(a) para as oportunidades que aparecerem. Se aparecer um edital que se
enquadre em seu perfil não deixe de investir suas forças na busca de uma vaga.
Os estágios são ótimas oportunidades para quem não tem experiência profissional e precisa de dinheiro. De fato,
os pagamentos não costumam ser muito altos, mas você encontrará uma oportunidade de adquirir experiência
na área, os horários das atividades costumam ser bolados para suprir as necessidades dos universitários e a
grana, mesmo que pouca, irá ajudar a sua situação.
Além disso, muitas vezes é em um estágio que você poderá abrir portas para novas oportunidades de emprego
e implementação financeira.
Para além dos estágios, esteja atento(a) para quaisquer oportunidades de bolsas de estudo, fundos de
financiamento e incentivo à pesquisa públicos e privados e entre em contato com seus professores e professoras
para encontrar as melhores opções para sua área e caso específicos.
Na UNICEP, por exemplo, são oferecidas diversas opções de desconto, financiamento e opções de ingresso
especiais, confira todas as opções!

Fique atento(a) ao desconto de pontualidade
A organização financeira que demonstramos anteriormente, além de ajudar na sua economia geral, poderá abrir
espaço para que descontos especiais sejam garantidos.
Na UNICEP, por exemplo, existem descontos no pagamento de mensalidades para alunos(as) que pagam suas
parcelas em dia.

Cuide bem de seus resultados acadêmicos
Pegar uma DP em uma disciplina pode significar atraso de tempo e mais custos direcionados à sua formação
universitária.
Um(a) aluno que está estudando com pouco dinheiro deve sempre buscar uma alta performance nas disciplinas.
Isso significa estar em contato com todas as diretrizes que os professores utilizam para dar notas e entender
como elas são compostas.
Além disso, aproveite a presença dos(as) professores(as) ao máximo! Isso significa tirar todas as dúvidas e
pedir explicações até que o conteúdo esteja totalmente claro.

Saiba encontrar um trabalho adequado à sua situação universitária
Não adianta, muita gente precisa procurar um trabalho - nem que seja temporário - para se manter na faculdade.
Muitas vezes é o único jeito para quem não conta com grana da família ou outras opções assistenciais.
Nesse caso, a melhor opção é ir atrás de trabalhos que sejam compatíveis com a carga horária e que não exijam
demais de seu tempo e energia.
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Uma das opções mais procuradas pelos universitários são
os restaurantes. Isso ocorre porque esses estabelecimentos
costumam contratar pessoas por temporada e oferecem
trabalhos noturnos em um ambiente seguro.
No entanto, algumas outras opções podem nem sequer ser
consideradas por estudantes. É o caso das recepções de hotéis
ou lojas com funcionamento 24 horas.
A maior vantagem desses espaços é a flexibilidade dos horários
e, algumas vezes, os espaços de tempo útil que podem aparecer
entre um atendimento e outro, possibilitando que a pessoa
estude ou adiante algum trabalho da faculdade.
Além disso, muitas pessoas acabam conseguindo bicos ou,
como são chamados hoje, freelas na Internet. A mão de obra
universitária é valorizada em setores como transcrição de
entrevistas, legendagem de vídeo e traduções (para quem tem
algum preparo em inglês ou alguma língua estrangeira).
É claro que trabalhar com essas opções não é necessariamente
o ideal financeiro, mas podem ajudar muito quem está
precisando de alguma ajudinha para sobreviver na faculdade
com poucos recursos.
Por isso, acreditamos que é possível utilizar
a faculdade como uma maneira ideal de
conseguir bons empregos.
A faculdade não é simplesmente um local
em que ocorrem aulas. Ela é um encontro
incrivelmente potente de conexões e um local
propício para fazer networking.
É preciso aplicar-se e manter um currículo
impecável, ingressar estágios e criar uma
relação de proximidade com professores(as).
Assim você está se certificando que quando
uma vaga aparecer e pedirem para um(a)
professor(a) por uma indicação, seu nome
esteja no topo da lista.
De fato, aqui na UNICEP vemos todos os
dias empresas que buscam diretamente
nas universidades os novos talentos para
fortalecerem suas operações.
Aproveite todas as oportunidades oferecidas
pela faculdade e é garantido que você será bem
sucedido(a)!
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Conclusão: aprendendo com as
circunstâncias
As dicas apresentadas neste EBOOK buscam inspirar os universitários com pouco
dinheiro a criarem soluções para manterem-se firmes durante os anos da faculdade.
Não são regras únicas e tampouco são suficientes para esgotar as opções disponíveis
para aprender a economizar.
No entanto, as dicas aqui presentes traduzem alguns princípios básicos que podem
ajudar a qualquer aluno(a) com dificuldades. Equilíbrio, organização, perseverança
e senso de economia. Todas essas qualidades serão trabalhadas durante o
aprendizado financeiro de um(a) universitário(a).
Lembre-se que para além do curso que você escolheu, a vida universitária irá te
ensinar várias princípios importantes para a vida. Se você quer encontrar mais
conteúdo de qualidade sobre o tema, continua a leitura em nosso blog!
Desejamos boa sorte e uma ótima jornada em sua vida na faculdade!
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