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Vendas é o mais novo curso
livre do Centro Paula Souza

Estão disponíveis seis opções 
de formação, todas sem 
pré-requisito e processo 
seletivo para quem deseja 
aprender ou aprimorar seu 
negócio; o interessado pode 
estudar on-line de acordo 
com seu ritmo e tempo

SERVIÇO
Inscrições e mais informações em 
http://goo.gl/2ubrRy

o início do mês, o Centro Paula 
Souza (CPS) lançou seu mais novo 
curso livre gratuito: Vendas. Sem 
pré-requisito, com duração de 30 
horas divididas em cinco aulas, a 
formação é oferecida na modalidade 
educação a distância. Dire cio nado à 
capacitação de vendedores, o con-
teúdo interativo aborda pesquisa de 
mercado, marketing, fidelidade de 
clientes, fornecedores, concorrên-
cia, canais de vendas, fatia de mer-
cado e  temas correlatos.

O professor e coordenador pe -
dagógico do Grupo de Estudo de 
Educação a Distância (GEEaD), 
vinculado à Unidade de Ensino 
Médio e Técnico do CPS, Welington 
Sa  chetti, explica que nos cursos 
livres o aluno pode se inscrever e 
estudar a qualquer momento, sem 
a necessidade de participar de pro-
cesso seletivo.

O primeiro deles, Mercado de 
Trabalho, foi lançado em junho de 
2015 e a lista atual do CPS, institui-
ção vinculada à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Ciên  cia, Tec-
nologia e Inovação, é formada por 
Autocad, Canvas, Gestão de Pes soas, 
Gestão do Tempo, Mer cado de Tra-
balho e, agora, Vendas.

Flexível – “A maioria dessas 
formações oferece certificado e elas 
propõem atividades dinâmicas, com 
leituras, reflexões, vídeos, jogos, ava-
liações e exercícios”, explica o pro-
fessor Sachetti, da Escola Técnica 
Estadual (Etec) Conselheiro Antonio 
Prado, de Campinas, e mestre em 

gestão e avaliação de educação pública. “Para 
fazer as tarefas, basta ter um navegador 
conectado na internet e acessar a platafor-
ma de cursos on-line do CPS”, ensina (ver 
serviço).

Os temas das capacitações surgem a 
partir das demandas do mercado de traba-
lho. “São uma grande oportunidade para 
quem quer adquirir novos conhecimentos, 
pois possibilitam ao aluno estudar de acor-
do com sua disponibilidade de tempo e 
sem se preocupar com frequência escolar”, 
ressalta o professor.

Do total de 58 mil alunos matriculados 
nos cursos, 15% responderam ao questio-
nário opcional antes de pegar o certifica-
do. Desses, 97% disseram estar satisfeitos 
com a formação; 95% pretendem indicá-
-los para outras pessoas; e 71% acreditam 
que essas capacitações tenham contribuído 
para a sua formação profissional.

Evolução – Da sigla em inglês 
Massive Open On-line Course (MOOC), os 
chamados cursos on-line abertos e massi-
vos permitem ao aluno estudar por conta 

própria e o estimulam a encontrar respos-
tas para eventuais dúvidas que possam sur-
gir ao longo do processo de aprendizagem.

Neles, toda aula é acompanhada de 
vídeo explicativo. A própria plataforma de 
ensino corrige os exercícios, obrigatórios 
para a progressão para as etapas seguintes 
do curso de quem quer o certificado. “O 
aluno é induzido a descobrir por que está 
acertando ou errando. O segredo para evo-
luir é dedicar atenção especial na leitura e 
na interpretação dos conceitos ”, explica 
Sachetti.

Crescimento – Moradora na Chá-
cara Belenzinho, bairro da zona leste da 
capital, Cristina Lopes, de 40 anos, é sócia 
do marido em uma pequena empresa de 
organização de eventos de formatura, se  -
diada na própria residência do casal.

Disposta a aumentar o volume de 
clientes, fez o curso livre de Canvas do CPS 
e, a partir dele, conseguiu redirecionar o 
foco da gestão e aprendeu a elaborar plano 
de negócios. Após a capacitação, revela ter 
triplicado o número de contratos. Bastante 
satisfeita, pretende expandir  as atividades 
da empresa em novo escritório.

Rogério Mascia Silveira
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Os gráficos com mais informações podem 
ser consultados em goo.gl/rLCyY5

Noite e madrugada concentram os acidentes de trânsito em SP
Balanço divulgado pelo Movimento 

Paulista de Segurança no Trânsito (MPST) 
revela que a maioria dos acidentes fatais 
ocorre nos períodos da noite e madrugada. 
As colisões e atropelamentos são os aciden-
tes com maior prevalência.

Os dados, levantados pelo Infosiga SP, 
referem-se ao primeiro semestre do ano. 
Os números de todo o Estado indicam que 
1.480 pessoas morreram vítimas de aci-
dentes de trânsito entre as 18 e 6 horas, 
o que equivale a 53,8% do total (2.753). 
Colisões entre veículos correspondem a 
38,1% dos acidentes, enquanto os atrope-
lamentos somam 31,6%.

“Comportamentos de risco, como diri-
gir depois de beber e excesso de velocida-
de, são acentuados nessa faixa de horário. 
Menor iluminação dificulta a visibilidade, 
por isso é importante condutores e pedes-
tres redobrarem a atenção à noite”, afirma 
a coordenadora do MPST, Silvia Lisboa.

Fuvest 2018: inscrições para
isenção ou redução da taxa

Interessados em disputar uma 
das vagas oferecidas no vestibular da 
Fuvest podem solicitar até o dia 7 a 
isenção ou redução da taxa de ins-
crição. A prova da primeira fase será 
aplicada em 26 de novembro e as ins-
crições para o vestibular começam no 
dia 21. Para solicitar a isenção total 
da taxa, o candidato deve comprovar 
renda familiar de até R$ 1.405,50 por 
pessoa. Para ter desconto de 50%, a 
renda per capita do domicílio deve ser 
de R$ 1.406,00 a R$ 2.811,00. Para 
ter direito à redução de 50% do valor 
da taxa de inscrição, de que trata a Lei 
estadual nº12.782/2007, o requerente 
deve ter renda individual de, no máxi-
mo, R$ 1.873,99. Mais informações no 
site da Fuvest, www.fuvest.br/.

O resultado do processo será 
divulgado no dia 18 de agosto. Neste 
ano, a Fuvest oferecerá 8.402 vagas 
nos cursos de graduação da USP. Em 
2018, a universidade promoverá dois 
novos cursos: medicina, que será 
ministrado no câmpus de Bauru, e o 
bacharelado em biotecnologia, na Es -
cola de Artes, Ciências e Humani da-
des (EACH), na zona leste. Também 
foi ampliado o número de vagas no 
bacharelado em sistemas de informa-
ção, do ICMC, que passou de 40 vagas 
para 50 vagas; e o bacharelado em 
biblioteconomia, oferecido pela Es -
cola de Comunicações e Artes (ECA), 
que, anteriormente, dispunha de 15 
vagas e, agora, oferece 20. A partir 
desse vestibular, o bacharelado em 
música com habilitação em instrumen-
to de sopro, oferecido pela ECA, passa-
rá a oferecer a ênfase em clarone.

Procon-SP divulga lista
de sites fraudulentos

O Procon-SP divulgou a lista atua-
lizada dos sites fraudulentos. O relatório 
reúne 500 domínios (goo.gl/PQn6qw). 
Parte deles já foi retirada do ar. Ainda 
assim, na hora de comprar pela web, é 
fundamental certificar-se da veracida-
de das informações sobre a loja, inclu-
sive CNPJ, caso não seja uma página 
com referências e canais de contato. 

O Procon orienta o consumidor 
para evitar que ele caia em ciladas ao 
realizar compras pela internet. São elas: 
desconfiar de preços bem abaixo do 
mercado; evitar usar computadores 
públicos para efetuar compras; escolher 
lojas recomendadas por amigos ou fami-
liares; e sempre verificar se o site adota 
um sistema de pagamento protegido e 
criptografado.

Polícia Técnico-Científica
recebe 76 viaturas

O Executivo paulista recebeu da 
Secretaria Nacional de Segurança Pú -
blica (Senasp) 76 viaturas para reforçar 
as frotas do Instituto Médico-Legal 
(IML) e do Instituto de Criminalística 
(IC) do Estado. Os veículos, adquiri-
dos por R$ 6,1 milhões, atenderão às 
unidades da capital, Grande São Paulo 
e interior. Do total de viaturas adqui-
ridas, 58 serão destinadas ao IC, 16 ao 
IML e duas à sede da Superintendência 
da Polícia Técnico-Científica (SPTC), 
localizada no Butantã, zona oeste da ca   -
pital. Os carros são da marca Citroen, 
modelo Aircross e custaram R$ 81 mil 
cada um.

N

Redução – Os 2.753 casos fatais no 
Estado representam redução de 3,8% e 108 
vítimas na comparação com os números 
registrados no ano passado (quando houve 
2.861 ocorrências desse tipo). Em junho, 
no entanto, foram 487 vítimas fatais, 
aumento de 5,2%. No mesmo período do 
ano passado, foram 463 mortes.

Para os acidentes com vítimas, que 
incluem também ocorrências sem morte, 
houve redução de 5,2% no semestre, com 
4.934 casos a menos (89.273 em 2017 e 
94.207 em 2016). Em junho, foram 15.897 
ocorrências, queda de 1%.

Motos e pedestres – Os dados do 
Infosiga SP do primeiro semestre indicam 
ainda que acidentes com motocicletas e atro-
pelamentos seguem sendo os principais causa-
dores de mortes no trânsito de São Paulo. Um 
terço das vítimas (33,5%) era motociclistas, 
seguidos por pedestres (28,4%) e condutores e 

passageiros de automóveis (22,9%). Os ciclis-
tas correspondem a 6,2% das ocorrências. Os 
dados também sinalizam concentração de aci-
dentes nos fins de semana. Ocorrências no 
sábado e no domingo somam 34,1%.

Além do Infosiga-SP, o MPST também 
oferece o sistema pioneiro de georreferen-
ciamento Infomapa-SP. Por meio dessas 
ferramentas é possível quantificar os óbitos 
nos acidentes de trânsito nos 645 municí-
pios paulistas e mapear os locais onde eles 
ocorreram. As ferramentas podem ser aces-
sadas no site www.infosiga.sp.gov.br.
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Sachetti: “A maioria 
dessas formações 
oferece certificado”

Primeiro curso livre: Mercado de Trabalho
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