
Semana do Empreendedor ETEC e Sebrae-SP e  
 

24 a 27 /março/2015 

14h00 às 22h00 
Informações e inscrições: 

0800 570 0800 
 

Venha participar da Semana do Empreendedor, um espaço destinado para futuros 

empreendedores e empresários de pequenos negócios que tenham interesse em receber dicas e 

orientações de como se tornar um Micro Empreendedor Individual (MEI) e sobre finanças, 

marketing e administração. 

Ações Diárias: 
 

De 23 a 27/ março/ 2015 
Das 10h00 às 16h00 | Sebrae Móvel 

De 24 a 27/ março/ 2015 
15h00 | Palestra “Simples Nacional” 

De 24 a 27/ março/ 2015 
Das 16h00 às 22h00 | ETEC em Ação 
Abertura de MEI e licenciamento, junto a 
Prefeitura, Planejamento Financeiro, Economia 
Doméstica e Uso de Planilhas, RH Etec, Código 
de Defesa do Consumidor, Declaração Universal 
de Direitos Humanos, Marketing: “4Ps”  
20h30 | Palestra “Legalização de software” 

Das 14h00 às 17h00 | Banco do Povo 

 

 

Palestras Sebrae: 

 

24/ março/ 2015  
19h00 "Planejamento o primeiro passo para 
começar seu negócio" e "Saiba como importar da 
China". 

25/ março/ 2015  
19h00 "Como se tornar um microempreendedor 

individual e "Sebrae Responde - Finanças. 

26/ março/ 2015  
19h00 "Planejamento o primeiro passo para 
começar seu negócio" e Sebrae Responde - 
Marketing. 

27/ março/ 2015  

19h00"Como se tornar um microempreendedor 
individual (MEI). 

Local: ETEC Prof. Carmine Biagio Tundidi 
Av. Prefeito Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, nº 200 
Jardim das Cerejeiras - Atibaia – SP 
 

Apoio: 
 

 

 

 

 

 

                                         Realização: 

 
 

 
 



Semana do Empreendedor ETEC e Sebrae-SP e  
 

24 a 27 /março/2015 

14h00 às 22h00 

 
 
 

Justificativa: A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente projeto serão ações que 

possibilitem aos estudantes aliar teoria a pratica, de modo a obter resultados mensuráveis e que 
possibilitem agregar valores tanto à formação do estudante quanto à dinâmica de funcionamento 
do município. 

Objetivo: Possibilitar uma ação empreendedora de caráter global que dinamize a relação entre 
teoria e pratica de modo a agregar valores de excelência nas transmissões de conhecimentos 
técnicos aos discentes da instituição. Ao mesmo tempo, estender tais ações à sociedade civil e 
empresarial de Atibaia. A aplicação do projeto possibilitará redinamizar as práticas sócio 
educacionais da Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi, dentro dos princípios e valores da instituição 
que buscam promover a educação profissional pública dentro de referenciais de excelência, 
visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo do trabalho, consolidando-se assim 
como um centro de excelência e estímulo ao desenvolvimento humano e tecnológico, adaptado 
às necessidades da sociedade. 

Sebrae Móvel  
Objetivo: atendimentos sobre temas variados como finanças, qualidade e administração. O 
objetivo é orientar e informar, às pessoas, na abertura de um negócio, na gestão empresarial e de 
como sair da informalidade. 

Palestra: Planejamento: o primeiro passo para começar seu negócio. 
Objetivo: palestra que visa apresentar aos participantes a importância e os conceitos da 
construção de uma empresa, abordando as necessidades do empreendedor, do empreendimento 
e da parte legal. 

Sebrae Responde: Marketing e Finanças 
Objetivo: Círculo de perguntas e respostas em que empresários são estimulados a formular e 
escrever, de forma anônima, uma “super” pergunta relacionada a área de marketing e finanças As 
perguntas serão respondidas por um consultor especialista.  

Palestra: Como se tornar MEI (Microempreendedor Individual) 
Objetivo: Palestra que visa informar os participantes sobre os principais aspectos da lei 
complementar 128/2008 que dispõe sobre o MEI. 

Palestra: Simples Nacional 
Objetivo: informar aos participantes como funciona o Simples Nacional, sistema tributário mais 
utilizado por ME e EPP. O palestrante será Herbert Lima de Resende, Secretaria da Fazenda.   

Workshop SEDEC (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), PEA 
Objetivo: Ação prévia, onde os técnicos da SEDEC, capacitarão os alunos da ETEC para a 
abertura do MEI e apresentação os procedimentos para o licenciamento de uma atividade 
comercial no município. As capacitações ocorrerão nos dias 11 e 13 de março às 19h00, para os 
alunos dos cursos Técnicos de Administração e Logística e 12 de março às 13h50, para os 
alunos do ETIM de Administração. 

Banco do Povo 
Objetivo: financiamento de bens e serviços, destinados aos empreendedores, MEI e ME.  



 

 

 

 

 

PELA: Projeto Empresa Legal de Atibaia 
 
      Projeto de abertura e regularização de atividades econômicas, de MEI (Micro Empreendedor 

Individual), de Atibaia e região, numa ação conjunta dos alunos do curso Técnico em Administração 

e dos técnicos da SEDEC, orientando a assessorando os empresários informais e, também, os 

candidatos a empresários, da importância e das vantagens de regularizar e planejar a sua atividade.  

Os focos serão a formalização, o licenciamento e a geração de conhecimento, para a devida 

gestão da sua empresa MEI. 

 
Módulos Participantes: III Módulo Técnico em Administração (Classe Descentralizada de 

Bom Jesus dos Perdões) e II Módulo Técnico em Administração Etec sede. 

Público Alvo: Empresários informais e todos os que queiram iniciar o seu negócio.  

 

Planejamento Financeiro e Economia Doméstica 
 

Projeto de cidadania, que visa orientar toda a população da necessidade de se fazer um controle 

da parte financeira, para se evitar a inadimplência, tema muito atual, que vem sendo a dor de 

cabeça das famílias e das empresas brasileiras, visto que, por exemplo, uma boa parte do 13º 

salário que as pessoas recebem é usada para pagar dívidas. Grande parte da sociedade apresenta 

muita dificuldade no planejamento financeiro e na economia doméstica, sendo assim, com o uso 

de planilhas, já desenvolvidas, e consultorias individuais, os estudantes poderão ajudar a amenizar 

este grande descontrole.    

 
Módulos Participantes: III Módulo Técnico em Administração (Classe Descentralizada de 

Bom Jesus dos Perdões). 

Público Alvo: Sociedade civil, empresários informais e todos os interessados em 

planejamento financeiro.  
  

Palestra “Legalização de Software” 
 

Orientar autônomos e pequenos empresário sobre os riscos da pirataria de software, suas 
consequências e como obter a legalização. 

 
Módulos Participantes: Técnico em Informática 

Público Alvo: Autônomos, os empresários MEI, ME e EPP.  



 

 

 

 

Projeto de Logística Reversa 
 
 Implantação deste programa no município, inclusive com a possibilidade de parceria com várias 

empresas do município, tendo como base o cumprimento da lei de Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e gerando uma grande possibilidade de fonte de renda. 

A logística reversa e a elaboração de planos de resíduos sólidos nos municípios deve ajudar 

os prefeitos e cidadãos a descartar o lixo corretamente. Constitui um avanço na reforma sanitária 

brasileira. A partir da mesma, as embalagens, uma vez descartadas, ficam sob a responsabilidade 

dos fabricantes, que devem criar um sistema para reciclar o produto. Um exemplo da logística 

reversa são as empresas de refrigerante que terão que criar um sistema para recolher as garrafas 

e latas de alumínio e destiná-las para a reciclagem. 

    
Módulos Participantes: III Módulo Técnico em Administração (Classe Descentralizada de 

Bom Jesus dos Perdões) e III Módulo Técnico em Logística. 

Público Alvo: Sociedade civil, empresários e todos os interessados nas possibilidades de 

inovação e empreendimentos da logística reversa. 

 

Ação de Marketing – 4 Ps 
 

Projeto por meio do qual os estudantes realizarão orientações acerca de estratégias de 

marketing em duas etapas, a primeira versara acerca do tema pesquisa de mercado e a segunda 

os estudantes tratarão dos 4Ps do marketing. Tal ação será complementar às demais capacitações 

que serão promovidas pelo Sebrae e pelos discentes da Etec ao longo do evento.    

 
Módulos Participantes: III Módulo Técnico em Administração (Classe Descentralizada Bom 

Jesus de Perdões) e II Módulo Técnico em Administração Etec sede. 

Público Alvo: Empresários em geral.  

 

Uso do Excel e aplicativos para organização financeira 
 

Projeto para capacitar os empreendedores a utilizar o Excel ou qualquer outro software que 

possibilite fazer um controle financeiro simplificado para o dia-a-dia. 

 

Módulos Participantes: Técnico em Informática 

Público Alvo: Autônomos, os empresários MEI, ME e EPP.  

 

 



 

Código de Defesa do Consumidor 
 

Projeto por meio do qual os estudantes realizarão orientações acerca da aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, mostrando os direitos e deveres tanto do empresário quanto do 

consumidor na devida aplicação desta lei tão importante e muitas vezes desrespeitada. 

 
Módulos Participantes: I Módulo Técnico em Logística. e II Módulo Técnico em 

Administração 

Público Alvo: Todo e qualquer empresário e consumidor.  

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 

Projeto por meio do qual os estudantes trabalharão questões referentes à Declaração Universal 

dos Direitos Humanos no que concerne os preceitos que estabelecem a harmonia na sociedade 

por meio dos direitos e deveres essenciais para as relações humanas, questões ligadas à Ética e 

Moral. O projeto vai ao encontro da missão da Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi quando promove 

uma ação social de caráter orientador e transformador do espaço que ocupa. 

 
Módulos Participantes: 3ª Série do ETIM de Informática 

Público Alvo: Aberto a toda sociedade. 

 

RH Etec 
 

Projeto por meio do qual alunos e professores irão orientar a população na elaboração e 

adequação do seu currículo e na aplicação e adequação a legislação trabalhista. 

Será apresentado o RH ETEC, ferramenta desenvolvida pelo Núcleo de Informática, com o 

objetivo de cadastrar currículos e utilizar este banco de dados para buscar profissionais dentro do 

perfil estipulado pelas empresas para a contratação de novos colaboradores.  

 
Módulos Participantes: II e III (CD) Módulos Técnico de Administração. 

Público Alvo: empresários e população em geral 


