
DIA CURSOS HORÁRIO C/H VALOR

fevereiro 

abril 2018
CURSOS

Desperte seu espír ito empreendedor

04

Palestra:  O Microempreendedor Individual  –  
Passo a Passo para Formalização 

 19h às 21h 2 Horas Gratuito
Reconhecer os benefícios de se tornar um 
Microempreendedor Individual ,  identificando os 
procedimentos para a formalização,  bem como os 
produtos e serviços disponibil izados pelo Sebrae 
para capacitação desse público.

05 Gratuito18h às 22h 4 Horas
Oficina:  Formalização para Começar Bem
Identificar os procedimentos para o registro do seu 
negócio,  os aspectos legais e os caminhos para a 
formalização.

Oficina:  SEI  Administrar

18h às 22h 8 Horas Gratuito
Desenvolver característ icas empreendedoras e 
aprender como organizar um negócio,  melhorar os 
resultados,  contornar e evitar problemas,  com a 
finalidade de gerenciar com sucesso um pequeno 
empreendimento.

11
Oficina:  SEI  Controlar  Meu Dinheiro  –  1º Encontro

18h às 22h 4 Horas Gratuito
Compreender a forma de uti l ização do controle de 
caixa no dia a dia empresarial  e reconhecer a 
importância de elaborar e efetuar o controle diário 
de entradas e saídas financeiras da empresa.

12

Oficina:  SEI  Controlar  Meu Dinheiro  –  2º Encontro
18h e 30m 

às 
20h e 30 m

2 Horas Gratuito
Compreender a forma de uti l ização do controle de 
caixa no dia a dia empresarial  e reconhecer a 
importância de elaborar e efetuar o controle diário 
de entradas e saídas financeiras da empresa

Curso:  Atendimento ao Cl iente

18h 30m 
às 

21h e 30 m
15 Horas R$ 80,00

Identificar os aspectos que contribuem para a 
satisfação do cl iente;  refletir  cr it icamente sobre as 
ações e procedimentos de atendimento em uma 
empresa;  planejar ações que garantam a satisfação 
dos cl ientes e possam gerar um impacto posit ivo nos 
resultados.

Curso:  Mulher Empreendedora
Desenvolver atitudes empreendedoras a partir  da 
reflexão e do reconhecimento do papel 
transformador das mulheres na sua comunidade de 
origem e na sociedade,  valorizando a sua capacidade 
de criar e gerenciar negócios de sucesso.

16 Horas R$ 80,0018h às 22h



A MATRÍCULA NO CURSO SERÁ CONFIRMADA APÓS O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
FORMAS DE PAGAMENTO:  dinheiro ou cartão de crédito/débito
Inscrições de oficinas/palestras gratuitas:  0800-570.0800
E-mail :  erzcs.38@am.sebrae.com.br / amandad.brito@am.sebrae.com.br  

Visite nosso Por tal :   www.sebrae.com.br/uf/amazonas

Aleixo: Novo Endereço: Av. André Araújo com Av. Paulo VI, 1796, Aleixo. (Esquina com a SUSAM) – CEP: 69067-390 
Fones:  (92)  3211-3910/3211-3907/3211-3904

Ao SEBRAE reserva-se o direito de iniciar os cursos com,  no mínimo de 15 participantes.  Quando 
este número for inferior,  o curso poderá ser adiado para nova data ou cancelado,  e o cl iente ficará 
com crédito para participar de outra atividade nas programações posteriores,  a seu gosto,  no 
mesmo valor.
Quanto a desistência  por parte do cl iente,  O SEBRAE não fará a devolução  do valor do curso.
O SEBRAE não devolverá valores referentes a inscrições,  depois de iniciado o curso,  cancelamentos 
devem ser feitos em até 24h antes do início da atividade.  Caso haja a insistência,  a devolução de 
taxa se fará somente se o cl iente solicitar 7  dias corridos antes do início do curso (artigo 49 do 
Código de Defesa do Consumidor) .

importante:


