Julho a Setembro
de 2018

Palestra Vantagens da Formalização
Apresenta as obrigações e
vantagens de se tornar um
Microempreendedor Individual.
1 hora– às 9h ou às 15h
Todos dias úteis
Gratuita
Curso Planejamento Estratégico
A partir da análise interna da
empresa e do ambiente, o curso tem
como objetivo preparar o empresário
para criar estratégias com foco no
mercado.
16 horas + 2h de consultoria
09 a 12 de julho – 18h às 22h
R$ 180,00 ou 6x 30,00
EMPRETEC
Curso intensivo que trabalha as
características do comportamento
empreendedor, em uma semana de
imersão e superação pessoal.
23 a 28 de julho
60 horas - 08h às 18h
R$ 840,00 ou 10x 84,00
Oficina SEI Expandir o Meu Negócio
Oficinas destinadas a
microempreendedores individuais que
desejam melhorar a gestão do seu
negócio através dos temas:
Administrar, Crescer e Formar Preço.
16 horas
30 , 31 de julho, 01 e 02 agosto –
18h às 22h
R$ 30,00

Palestra Segurança e Saúde no
Trabalho
Compreenda de que forma implantar
na sua empresa as exigências legais
que permitem a qualidade de vida e
saúde ocupacional.
31 de julho - 19h às 21h
Gratuita

Curso Gestão de Pessoas
Crie condições para atrair, desenvolver
e manter talentos potencializando
assim, a força da sua equipe.
24 horas + 2h de consultoria
30, 31 de julho, 01, 13, 14
e 15 de agosto - 18h às 22h
R$ 180,00 ou 6x 30,00

Curso Segurança e Saúde no Trabalho
Aprimore suas práticas de segurança
e saúde ocupacional com base nas
NR’s a fim de desenvolver e implantar
o plano de ação de SST. 16 horas
06 a 09 de agosto - 18h às 22h
R$ 140,00 ou 5x 28,00

Palestra Controles Financeiros
Entenda a importância de
realizar os controles financeiros
da sua empresa e se torne mais
competitivo no mercado
07 de agosto - 19h às 21h
Gratuita

Curso Compras Governamentais
Conheça a lei complementar
123/2006 e as condições para que
sua empresa possa participar de
licitações e vender para o governo.
12 horas
07 a 09 de agosto - 18h às 22h
R$ 140,00 ou 5x 28,00

Curso Controles Financeiros
Compreenda que uma boa gestão
financeira só pode ser realizada a partir
dos controles financeiros e sua análise
para a tomada de decisões. Conheça as
ferramentas necessárias para uma
gestão financeira eficaz. 12 horas
13 a 16 de agosto - 19h às 22h
R$ 140,00
SEI Administrar o Meu Negócio
Conjunto de oficinas que abordam
temas de gestão tais como
Empreender, Planejar, Controlar o
Fluxo de caixa, Comprar e Aumentar
suas Vendas. 20 horas
13 a 17 de agosto - 18h às 22h
R$ 50,00 ou 2x R$ 25,00
Palestra Marketing
Compreenda de que forma
adaptar a atuação da sua
empresa na dinâmica do
mercado, colocando o cliente
como centro das estratégias.
14 de agosto - 19h às 21h
Gratuita

Curso Técnicas de Negociação
Vivencie no curso as fases de uma
negociação ganha-ganha de forma a
aplicá-las no seu dia-a-dia empresarial.
15 horas
20 a 24 de agosto – 19h às 22h
R$ 140,00 ou 5x 28,00

Curso Gestão de Marketing
Compreenda os principais conceitos
de marketing implantando
ferramentas na gestão de seu
negócio.
16 horas + 2h de consultoria
20 a 23 de agosto - 18h às 22h
R$ 180,00 ou 6x 30,00

Palestra Visual de Loja
Aprenda dicas para melhorar o
visual da sua empresa e
aumente as vendas do seu
negócio.
21 de agosto - 19h às 21h
Gratuita
Palestra Como Desenvolver o
Planejamento da Sua Empresa
Compreenda quais são os
passos para o planejamento
adequado da sua empresa.
28 de agosto - 19h às 21h
Gratuita
Curso Como Melhorar o Visual de Sua
Loja
A gestão do visual da loja é uma
importante estratégia de
merchandising para o incremento de
suas vendas. Torne sua loja mais
competitiva e amplie as vendas .
16 horas
28 a 31 de agosto - 18h às 22h
R$ 140,00 ou 5x 28,00
Oficina de Canvas
Essa oficina é para você que tem uma
ideia de negócio, e precisa de uma
ferramenta empresarial estratégica
para lhe auxiliar a organizar sua ideia,
participe. 8 horas.
03 e 04 de setembro - 18h às 22h
R$ 50,00
Oficina SEI Expandir o Meu Negócio
Oficinas destinadas a
microempreendedores individuais
que desejam melhorar a gestão do
seu negócio através de três temas:
Administrar, Crescer e Formar Preço.
16 horas
03 a 06 de setembro - 18h às 22h
R$ 30,00

Curso Logística
Conheça as cadeias de abastecimento,
armazenagem e distribuição e oferte
melhor serviço ao seu cliente.
Palestra Logística
16 horas + 12h de consultoria na
Compreenda a importância de adquirir
empresa
conhecimentos sobre planejamento,
17 e 20 de setembro - 18h às 22h
controle do fluxo, distribuição e
R$ 180,00 ou 6x 30,00
abastecimento de sua empresa.
04 de setembro - 18h às 21h
Palestra Vendas para o Natal
Gratuita
Compreenda as técnicas de
vendas para melhorar o
desempenho do seu vendedor e
o faturamento da sua empresa.
Curso Gestão Empresarial Integrada
18 de setembro - 19h às 21h
Compreenda a empresa como um
Gratuita
todo, de forma a planejar e a
implementar ações voltadas à prática
da gestão empresarial integrada
visando melhores resultados. 15 horas
10 e 14 de setembro - 19h às 22h
R$ 140,00 ou 5x 28,00

Curso Planejamento Estratégico
A partir da análise interna da empresa
e do ambiente, o curso tem como
objetivo preparar o empresário para
criar estratégias com foco no
mercado.
16 horas + 2h de consultoria
10 a 13 de setembro – 18h às 22h
R$ 180,00 ou 6x 30,00

Palestra Boas Práticas no Serviço de
Alimentação
Tem dúvidas de como manipular
adequadamente os alimentos que
você comercializa? Então não perca
essa palestra e aprenda dicas e boas
práticas.
11 de setembro - 19h às 21h
Gratuita

Curso Boas Práticas no Serviço de
Alimentação
Conheça práticas de manipulação,
preparação, acondicionamento,
armazenamento, transporte e
exposição de alimentos e garanta a
segurança e qualidade dos serviços.
16 horas
24 de setembro e 01 de outubro
14h às 22h
R$ 140,00 ou 5x 28,00
EMPRETEC
Curso intensivo que trabalha as
características do comportamento
empreendedor, em uma semana de
imersão e superação pessoal.
24 a 29 de setembro
60 horas - 08h às 18h
R$ 840,00 ou 10x 84,00
Palestra Vitrine para o Natal
Prepare a vitrine do seu negócio e
atraia mais clientes para faturar mais
no final do ano.
25 de setembro - 19h às 21h
Gratuita

