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Curso de extensão
presencial e gratuito
oferece 30 vagas para
capacitação de novos
empreendedores e donos
de negócio; inscrições on-line vão até o dia 31
Com 30 vagas disponíveis, a
capacitação tem 80 horas. As aulas
iniciam-se no dia 10 de agosto
e serão ministradas ao longo do
semestre, às quintas-feiras, das 19
às 23 horas, na Fatec São José
dos Campos. O conteúdo programático inclui palestras e oficinas
ministradas por professores da
Fatec, empresários e especialistas
em inovação. Aborda, entre outros
temas, estruturação do negócio,
desenvolvimento de produto ou
serviço, prototipagem (possibilita que as empresas transformem
rápida e eficientemente ideias
inovadoras em produtos finais),
metodologia para conter desperdícios (lean startup) e gestão de
novos empreendimentos.
Consultoria – Ao longo da
formação, cada aluno construirá
seu plano de negócios e será avaliado no final por uma banca examinadora. De acordo com Valter

Empreendedorismo – Curso é iniciativa
da Agência Inova Paula Souza e
Fatec São José dos Campos
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Faculdade de Tecnologia do Estado
(Fatec) São José dos Campos –
Prof. Jessen Vidal abre inscrições
para a quarta turma do curso
de extensão em empreendedorismo. Rebatizada de Escola de
Inovadores, a capacitação presencial gratuita ensina como materializar ideias inovadoras em
novos negócios. O curso é uma
iniciativa da Agência Inova Paula
Souza em parceria com a Fatec
São José dos Campos.

CLEO VELLEDA

Inscrições abertas na Escola de
Inovadores da Fatec de SJC

Prof. Sousa (de blazer claro),
diretor da Fatec SJC, com a
3ª turma de empreendedores
formada no ano passado

de Inovadores não é ‘engessado’, permite
ao aluno debater sobre questões de seu
negócio com empresários, professores e
profissionais com atuação e experiência no
mercado. Além dessa consultoria gratuita
e das muitas informações transmitidas, há
também a ampliação da rede de contato
(networking) deles”, destaca Sousa.
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Curso – Como materializar ideias inovadoras

João de Sousa, diretor da Fatec São José
dos Campos e integrante do corpo docente
em todas as edições do curso, a capacitação
também atende àqueles que tem o seu negócio aberto e pretendem aprimorá-lo.
“É notório o crescimento dos alunos
no final da formação. O curso da Escola

Avaliação – O interessado em fazer
o curso deve preencher formulário on-line
até o dia 31 (ver serviço). Pode participar da seleção qualquer pessoa disposta
a lançar projeto inovador no mercado. No
momento da inscrição será preciso descrever o que há de inédito em seu produto ou
serviço, quem são os clientes potenciais
(público-alvo), como é o mercado que se
pretende atingir com o produto e qual a

possibilidade de lucrar com o empreendimento.
A banca examinadora dos projetos é
formada por empresários e representantes de entidades civis e do Centro Paula
Souza, órgão vinculado à Secretaria Estadual
de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia
e Inovação e responsável pelas Fatecs e
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) paulistas. Os critérios adotados pela comissão
avaliadora incluem a viabilidade técnica, a
inovação contida no produto ou serviço a ser
ofertado e os potenciais mercadológicos, de
geração de valor e de empreendedorismo de
cada um.
A divulgação da lista de aprovados será
no dia 9 de agosto nos sites da Fatec São José
dos Campos e da Escola de Inovadores (ver
serviço). Depois do término do curso, cada
concluinte receberá certificado de participação e os melhores projetos poderão integrar
a incubadora do Parque Tecnológico de São
José dos Campos.
Transformação – Com as estratégias
de marketing e de administração desenvolvidas e aprimoradas no curso, Felipe Maia, de
41 anos, transformou seu pequeno serviço de
entrega de lanches, na zona leste de São José
dos Campos, em uma hamburgueria artesanal com mais de 20 opções de sanduíches e
entrega de pedidos feitos pela internet. Sua
produção aumentou mais de 400%.
“Deixamos de brincar de fazer lanches
e passamos a ser um negócio planejado,
focado e calculado. Amadureci muito como
empreendedor e principalmente como ser
humano”, afirma. Com o faturamento atual,
ele planeja montar uma sede própria para a
hamburgueria no ano que vem.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Inscrição (http://goo.gl/EktRzk)
Fatec São José dos Campos
(http://www.fatecsjc.edu.br)
Escola de Inovadores – Agência Inova
Paula Souza (http://goo.gl/v2Fihj)

REPRODUÇÃO

Geralmente as fotos de RG e CNH não
agradam. Parece uma tradição e muita gente
pensa que é preciso ficar sério ou extremamente concentrado em razão de a imagem ser
usada em um documento oficial. No entanto,
não é bem assim, sendo, inclusive, permitido
até o uso de piercing.
A pessoa pode passar uma imagem leve
e agradável em todos os documentos, inclusive no RG e na CNH. Pensando nisso, o
Poupatempo fez uma lista de recomendações

sobre o que fazer para ficar bem na fotografia
e evitar uma expressão desagradável.
A pessoa precisa ficar tranquila, esquecer
que há gente ao seu redor e sorrir. É a melhor
forma de sair bem em uma fotografia. Não se sabe
ao certo o motivo de as pessoas ficarem sérias,
talvez seja porque antigamente era mais difícil
registrar uma foto sem tremer, havia o custo da
revelação e o ideal era ficar bem estático.
Hoje, os tempos são outros e sequer é
preciso imprimir a foto 3×4. Nas unidades
do Poupatempo, elas são feitas digitalmente.
Algumas pessoas pretendem afinar um pouco
o rosto, sobretudo porque a foto é feita de
maneira muito aproximada. Nesse caso, quem
tiver cabelo comprido pode mantê-lo solto. O
uso de maquiagem, sem excessos, também
pode ajudar. Se bem feita, confere um ar de
leveza e tranquilidade, que pode transmitir a
imagem de que a pessoa está bem.
Em São Paulo, o Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) autoriza
até mesmo o uso de fotografias com piercing.
Entretanto, acessórios como brincos muito
grandes são vetados, pois podem esconder deta-
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Como sair bem nas fotografias de RG e CNH

Bebês – Atendentes atraem a atenção da criança para que ela saia bem na foto

lhes importantes para a identificação da pessoa.
Não é permitida também a utilização de qualquer adereço que impossibilite a identificação
do rosto, como óculos de sol, chapéus, máscaras, etc. Entretanto, mulheres muçulmanas
podem tirar foto com seus tradicionais lenços
de cabeça. As freiras também estão autorizadas
a registrar a fotografia com o tradicional hábito.
Existem muitas dúvidas em relação a fotos
de bebês. Realmente é preciso atenção especial,
mas, em geral, este costuma ser um momento

até divertido. Normalmente, os funcionários
do Poupatempo ajudam a atrair a atenção dos
pequenos. Atendentes costumam balançar um
brinquedo enquanto um colega faz a foto. É um
processo simples e não há o menor problema
se, por acaso, o bebê sair de olhos fechados.
Mais informações no site do Poupatempo
(https://www.poupatempo.sp.gov.br).
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