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PROGRAMAÇÃO
PÚBLICO: Microempreendedor individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e

potencial Empresário

TREINAMENTO DATA OU
PERÍODO HORÁRIO CARGA

HORÁRIA
INVESTIMENTO

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 cliente �cará com crédito para participar de outra atividade nas programações posteriores, a seu gosto, no mesmo valor. O cancelamento deve ser feito em até 
48 horas antes do início da atividade. Quanto a desistência por parte do cliente, O SEBRAE não fará a devolução do valor do curso. O SEBRAE não devolverá valores referentes 
a inscrições, depois de iniciado o curso. Caso haja a insistência, a devolução de taxa se fará somente se o cliente solicitar 7 dias corridos antes do início do curso (artigo 49 do 
Código de Defesa do Consumidor).
 A MATRÍCULA NO CURSO SERÁ CONFIRMADA APÓS O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Se preferir acesse nossa Loja Virtual: www.lojasebraeam.com.br e adquira seu ingresso
Inscrições de o�cinas/palestras gratuitas: 0800-570 0800  |  Visite nosso Portal:  www.sebrae.com.br/uf/amazonas

Saiba Como Formalizar seu negócio: Formalização para começar 
bem - Orientar o Potencial Empresário sobre os procedimentos 
para o registro do seu negócio, abordando os aspectos legais e 
os caminhos para a formalização.                                         
                                            
Público Alvo: Potencial Empresário com ideia de negócios.

03, 10, 17, 
24 e

31/01/2019
08 às 12h 4h Gratuito

Seminário "EMPRETEC" – O Empretec é um seminário desenvolvido 
pela ONU que identi�ca, estimula e desenvolve o comportamento 
empreendedor, baseado em dinâmicas e práticas vivenciais. Nos seis 
dias, os participantes são estimulados a desenvolver visão empreen-
dedora e aplicação de comportamentos que favorecem a gestão 
empresarial, permitindo maiores chances de sucesso.                                                                                    
Público Alvo: Potenciais Empresários e Empresários de Pequenos 
Negócios

O�cina "Métodos Ágeis - Planejando com e�cácia" – Implemente 
mudanças efetivas em sua empresa a partir das melhores práticas 
das empresas modernas. A premissa básica é a mudança calculada, 
pensando na funcionalidade do negócio, isso é, em fases.   

Público Alvo: Potenciais Empresários e Empresários de Pequenos 
Negócios.

O�cina "Pensando a Experiência do Cliente"- O�cina onde o empre-
endedor aprenderá a pensar, ver e sentir como o seu cliente, levan-
do-o a uma melhor prestação de serviço e aumento das vendas.                                                                

Público Alvo: Potenciais Empresários e Empresários de Pequenos 
Negócios                          

28/01 à 
02/02/2019  08 às 18h 60h

Pessoa 
Física:        

R$ 1.200,00   
Pessoa 

Jurídica:   
R$ 1.000,00

25/01/2019  09 às 12h 4h Gratuito

29/01/2019    18 às 21h 3h R$ 20,00

EMPREENDEDORISMO

GESTÃO


