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MANUAL DO ALUNO – PROGRAMA PRIMEIRA EMPRESA 2020
1. O Programa Primeira Empresa
Queremos lhe desejar boas vindas ao Programa Primeira Empresa! Você se
inscreveu e foi selecionado para participar do programa de capacitação
empreendedora.

O Programa Primeira Empresa é um programa de capacitação continuada, que
almeja o fomento das micro e pequenas empresas no município de Palmas, por
meio do desenvolvimento de habilidades empresariais e aprimoramento de
técnicas e ferramentas de gestão. Objetiva capacitar o empreendedor para
maximizar suas oportunidades de negócios de forma sustentável tornando
possível e viável a formalização da primeira empresa.

O Programa incentiva a livre iniciativa e concorrência, por meio da formalização
e/ou fortalecimento de pequenos negócios, bem como a criação de novos
empreendimentos, gerando renda e fomentando a economia de Palmas.

2. Material didático e de apoio
O programa de capacitação pretende auxiliar o candidato na elaboração do seu
Plano de Negócios. Para isso, é necessário que cada participante providencie um
computador com o qual ele desenvolverá atividades práticas diárias para que,
ao final do programa, conclua seu Plano de Negócios. É de responsabilidade do
participante realizar todas as atididades diárias para a elaboração do seu Plano
de Negócios. Para baixar o software a ser utilizado, deverá acessar o link
abaixo:
https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/softwa
re/software-plano-de-negocio-30
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Cada participante receberá 2 (duas) apostilas que contemplam todo o conteúdo
teórico que será abordado durante o programa.

3. Entrega dos documentos físicos
Mesmo anexando os documentos solicitados no ato de sua inscrição é
necessário entregá-los fisicamente na primeira semana de aula (02/03 a
06/03). A entrega dos seus documentos é fundamental para que possa
participar da capacitação e alcançar a Certificação do Programa.

4. Carga horária e Nº de faltas
O Programa contempla encontros periódicos, com duração de 17 dias, sendo 3h
de formação por dia, totalizando 50h de capacitação, pelas quais será
proporcionado aos potenciais empreendedores, condições mais competitivas de
inserção no mercado e a promoção do desenvolvimento local, por meio de
formação técnica, elaboração de um Plano de Negócios e acompanhamento
técnico.

Lembre-se: é necessário cumprir no mínimo 75% das 50h de capacitação, ou
seja, 38h de formação, o que corresponde a 13 dos 17 dias totais. Cada
participante poderá se ausentar em 25% dos encontros, que corresponde a 13h
ou 4 dias de capacitação.

Diariamente os participantes deverão assinar a lista de presença para o controle
de sua participação no pragrama. É de responsabilidade de cada participante se
ater a comprovação de sua frequência diária.
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5. Cronograma
O cronograma abaixo deverá ser seguido por alunos e instrutores. No entanto,
está ressalvada a possibilidade de pequenas modificações, desde que acordado
com a Comissão Gestora do Programa.

II TURMA:
Apostila 1: Iniciação ao Empreendedorismo
02/03/2020

Integração e Motivação ao empreendedorismo

03/03/2020

Cap. 1 Conceituando o Empreendedorismo

04/03/2020

Cap. 2 Apresentação SIC / Processo Empreendedor

05/03/2020
06/03/2020

Cap. 3 Estratégia para a geração de ideias e identificação de
oportunidades de negócio
Análise de Perfil Comportamental e estilo de liderança

Apostila 2: Gestão da Primeira Empresa e Plano de Negócios
09/03/2020

Cap. 1 Inovação; Cap. 2 Planejamento

10/03/2020

Cap. 2 Planejamento; Cap. 3 Plano de Negócios

11/03/2020

Cap. 4 Administração Mercadológica, Marketing e Vendas

12/03/2020

Cap. 4 Vendas; Cap. 5 Gestão de compras e estoque

13/03/2020

Cap. 6 Gestão de pessoas

16/03/2020

Cap. 7 Gestão Financeira

17/03/2020

Cap. 7 Gestão Financeira

18/03/2020

Cap. 7 Gestão Financeira

23/03/2020

Cap. 8 Abertura de Empresa

24/03/2020

Cap. 8 Abertura de Empresa

25/03/2020

Fechamento do plano de negócio e trabalho final

26/03/2020

Rodada de negócio e fomento ao crédito

07/04/2020

Certificação e Lançamento do Clube da Primeira Empresa

Abril/20 a Abril/21

Clube da Primeira Empresa (encontros trimestrais)
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6. Abertura do seu próprio negócio
No penúltimo dia de capacitação, os participantes que desejarem, receberão o
apoio técnico de profissionais para a abertura de seu próprio negócio. O
objetivo é que cada empreendedor formalize seu negócio.

7. Rodada de crédito
No último dia da capacitação os participantes participarão de um evento de
fomento, denominado Rodada de Crédito. Neste encontro, o programa receberá
a presença de instituições financeiras que apresentarão suas propostas de
crédito para cada empreendedor.

A participação neste evento é obrigatória e computará para a composição de
carga horária mínima exigida no programa de capacitação. No entanto, o acesso
às linhas do crédito é opcional ao participante do Programa Primeira Empresa.

8. Certificação
Ao final do Programa será realizado um encontro para a entrega do certificado
para os participantes que cumprirem a carga horária mínima exigida, que
corresponde a 75% de frequência.

9. Clube da Primeira Empresa
O Programa Primeira Empresa tem uma proposta moderna, que alia CRÉDITO
com CAPACITAÇÃO e ACOMPANHAMENTO. O Acompanhamento se dará de
forma trimestral, em encontros que serão chamados de Clubes da Primeira
Empresa, onde ocorrerão palestras, orientações, coleta de informações e troca
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de experiências.

O Clube concretiza o apoio ao participante por meio de atividades gratuitas
periódicas disponibilizadas pela AJEE TO, que erão ofertadas nos 12 meses
seguintes ao período de capacitação. O cumprimento da carga horária mínima
exigida pelo programa é premissa para a participação no Clube. O primeiro
encontro deverá ocorrer nas semanas seguintes a conclusão do Programa de
capacitação.

