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Com a distância da UFF – Campos dos grandes centros financeiros, o Projeto visou criar uma
Liga Universitária para o ESR - Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional
da Universidade Federal Fluminense em Campos do Goytacazes denominada UFFINVEST,
com o propósito de aproximar os alunos da realidade do mercado financeiro. Dessa forma, o
objetivo é ampliar os conhecimentos adquiridos durante a vivência universitária aprofundandoos em relação aos estudos sobre mercado financeiro. Para tal, a liga mantém como valores a
serem praticados pelos estudantes: comprometimento, dedicação, integridade, ética e
humildade. A organização do projeto se dá em cinco setores: Projetos, Operações, Comercial,
Administrativo-Financeiro e Gestão de Pessoas. As atividades competentes à Liga, incluem-se
Análise Macroeconômica, Finanças Corporativas, Mesa de Operações e Back Office, além de
organização de palestras sobre os temas associados, capacitações sobre o mercado financeiro,
formação de grupos de estudos, minicursos e cursos de média duração, apresentação de
relatórios, organização e participação de eventos e seminários e capacitar os membros para
processos seletivos, de modo a criar oportunidades para estudantes interessados no tema. A
UFFINVEST foi criada no final de 2017; e, em 2018, entre outras atividades, realizou, em
parceria com a empresa júnior do curso de ciências econômicas -CEC/ESR- Estratégia Júnior-,
um processo seletivo para ampliação e renovação de seus membros. Atualmente a UFFINVEST
é composta por 13 estudantes que estão em diferentes períodos do curso, justamente com o
intuito de permitir a sustentabilidade do projeto. Além dos estudantes, a UFFINVEST é
coordenada pela professora Graciela Profeta que tem a colaboração dos professores Felipe
Tostes, Alan Arêdes e Rodrigo Rezende. Em 2019, até o momento, os grupos de estudos estão
em atividade e em maio foi oferecido um minicurso de excel básico para residentes do bairro
Parque Imperial em uma parceria entre a liga e a Associação de Moradores (AMPI). Portanto, a
UFFINVEST diminui a distância entre a academia e a prática e cria links entre alunos,
comunidade campista e entidades que atua no Mercado Financeiro.
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