EMPREENDER JUNTOS – JUQUITIBA/SÃO LOURENÇO DA SERRA
Objetivo
O objetivo do projeto é fomentar a cultura empreendedora em Juquitiba e São Lourenço da Serra,
através da seleção, capacitação e monitoria de iniciativas inovadoras de empreendimentos
socioambientais, visando ao desenvolvimento local sustentável.
Quem pode participar?
Empreendedores individuais ou equipes que tenham interesse em desenvolver sua ideia
empreendedora. Não precisam estar formalizados ainda. Serão selecionados participantes a
partir daqueles que preencherem a ficha de inscrição e entregarem nos pontos de entrega
dentro do prazo divulgado.
Como será o curso?
O curso utiliza uma metodologia moderna para elaborar modelos de negócio. Esta metodologia
utiliza um painel visual (Canvas Business Model), formato didático e de fácil compreensão de
plano de negócios voltado para a proposta de valor.
O repasse do conteúdo será feito em 6 módulos incluindo encontros vivenciais e capacitações,
com total de 70 horas, 8 horas semanais. Ao final haverá uma apresentação dos planos para a
comunidade (pitch) e as melhores ideias serão selecionadas por uma banca de especialistas, e
de membros da Rede de Apoio Local.
Módulos:
Módulo 1: As características empreendedoras (8 horas)
Módulo 2: Planejar é preciso! Detalhando o Canvas Business Model (16 horas)
(exclusivo para empreendedores iniciantes)
Módulo 3: A proposta de valor (8 horas)
Módulo 4: Elaboração e detalhamento do Plano de Negócio (16 horas)
Módulo 5: Pitch! Oficina de apresentação para investidores (16 horas)
Módulo 6: Mentorias individuais com especialistas (6 horas)
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EMPREENDER JUNTOS – JUQUITIBA/SÃO LOURENÇO DA SERRA
FICHA DE INSCRIÇÃO
Estamos selecionando ideias de negócio alinhadas com o conceito da sustentabilidade. Além disso, com
qual outro tema você considera a sua ideia de negócio relacionada? Selecione somente uma das opções
abaixo:
(1) Infância e Juventude:
Ideias de negócio que tenham como público alvo os jovens e as crianças da região, promovendo
atividades culturais, educativas, esportivas, entre outras.
(2) Escolaridade e qualificação profissional:
Ideias de negócio que buscam melhorar a qualidade do capital humano, ou que ofereçam novas
oportunidades e perspectivas de vida aos jovens.
(3) Turismo e comércio:
Ideias de negócio voltadas para a estruturação do turismo nas cidades, ou que fomentem a cadeia
produtiva do turismo com serviços auxiliares (agências, hospedagens, artesanato, restaurantes, etc).
(4) Mobilidade e logística:
Ideias de negócio ligada a transporte de pessoas ou de cargas, oferecendo novas possibilidades para
empresas ou para a população no geral se locomoverem pela região.
(5) Comunicação e tecnologia:
Ideias de negócio que querem desenvolver ferramentas tecnológicas, ou serviços digitais que promovam
a inclusão digital da população.
(6) Construção e habitação sustentável:
Negócios que se enquadram na cadeia produtiva da construção civil, utilizando de técnicas sustentáveis,
ou ideias de negócio que oferecem serviços domiciliares capazes de evitar impactos negativos ao meio
ambiente.
(7) Agricultura:
Ideias de negócio que promovam as atividades agrícolas na região, que ofereçam ferramentas ou serviços
para produtores agrícolas se tornarem mais eficientes.
A seguir, descreva e justifique a ideia inscrita:
Título ou Nome:
Descrição curta da ideia de negócio:
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Quais são os principais produtos e/ou serviços ofertados?

Qual é o público atendido pela ideia, que irá consumir ou comprar os produtos e serviços?

Por que a ideia é relevante para a região, para o público alvo?

Quem faz parte da equipe e qual a função de cada um?

Se já estiverem definidas as fontes de receita, descreva, como o negócio irá se sustentar
financeiramente?
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Considerando uma carga horária de 8h semanais, selecione os dias e os períodos que melhor atendem a
disponibilidade de seu grupo.
( ) seg

( ) ter

( ) qua

( ) manhã

( ) tarde

( ) noite

( ) qui

( ) sex

Nome de um representante da ideia de negócio e da equipe:

Data Nascimento:

RG:

CPF:

Endereço:

Cidade de residência:
Email:
Tel fixo:

Tel cel:

( ) whatsapp

Você ou alguém da sua equipe já teve experiência com:
Gestão de projetos ou do próprio negócio?
( ) sim , qual? _____________________
( ) não
Cursos voltados para empreendedorismo e planos de negócio?
( ) sim , qual? _____________________
( ) não
Estou ciente do objetivo, datas e demais informações sobre projeto EMPREENDER JUNTOS, a ser realizado pelo Instituto Meio em
Juquitiba e São Lourenço da Serra, de forma gratuita. Para obtenção do certificado não posso faltar a mais do que 20% das aulas.

Data e local:
Assinatura

Ficha Técnica
EMPREENDER JUNTOS
Programa de Apoio ao Empreendedorismo
Realização
Instituto Camargo Corrêa/ Construtora Camargo Corrêa/ Consórcio Construtor São Lourenço
Execução
Instituto Meio
Informações
Email: contato@empreenderjuntos.net.br
Tel: 011.3813-6286 / www.empreenderjuntos.net.br
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