Balcão do Empreendedor 2018
1. Identificação do Projeto
Instituição: FCGB – Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia
Cursos envolvidos: Graduação em Ciências Contábeis
2. Objetivo Geral
Fornecer orientação empresarial para o Micro Empreendedor individual – MEI e
Microempresas do seguimento de comércio e serviços, prestando orientação, palestras
que vão desde regulamentação da atividade até a elaboração e acompanhamento dos
custos para composição dos preços de venda e de prestação de serviços.
2.1. Objetivos Específicos




Auxiliar o Empreendedor na composição do seu preço de vendas e serviços
Orientar os empreendedores no que tange a regulamentação de sua atividade
empresarial
Ofertar Palestras com temas voltados para o Empreendedor

3. Justificativa
Esse projeto justifica-se por ofertar a comunidade e aos empresários, consultoria
através do NPES, sobre legalização e regularidade para empresas de Salvador e Lauro
de Freitas-BA, bem como os processos de precificação de serviços e mercadorias. O
projeto será desenvolvido por alunos da graduação com auxílio de professores
(contador, administrador, advogado) e terão a oportunidade de estudar todos os
procedimentos necessários para organização, funcionamento e regularidade legal.
4. Especificações do Projeto
Público alvo: Micro Empresário e Empreendedor Individual
Carga horária: 08:00 horas mês
Modalidade do Curso: treinamento teórico-prático e atendimento ao público.
Local: Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia - FCGB (Pituba) – Auditório
Período: 01/08/2018 a 31/12/2018
Dia e horário: sextas (14:00h às 18:00h) e sábados (08:00h às 12:00h).

5. Inscrições
Os alunos interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada no
site: www.fcgb.edu.br.
5.1 Taxa de Investimento
O valor do investimento será conforme tabela descrita abaixo:
Serviços
Palestras
Consultoria - Empreendedor

Taxa
R$10,00
R$25,00

7. Realização do atendimento ao público
O atendimento ao público ocorrerá uma vez por semana mediante agendamento
e disponibilidade no NPES. O agendamento deverá ser efetuado através do site
institucional.
8. Da certificação para os alunos
As listas de presença serão passadas a cada realização de aula e o aluno receberá
certificação pelo número de horas/aula que participar.
9. Professores orientadores
Todos os professores do curso de Ciências sendo o coordenador projeto um
professor de contábeis que tenha experiência teórica e prática sobre a prática contábil.

10. Divulgação
A divulgação será feita pela da assessoria de comunicação da faculdade, como
também no site da faculdade FCGB (http://www.fcgb.edu.br/). Além disso, serão
elaborados banners, cartazes, camisas, entre outas peças publicitárias.

11. Cronograma

DATA
18/08/2018 – Sábado
21/09/2018 – Sexta
20/10/2018 – Sábado
23/11/2018 - Sexta
15/12/2018 – Sábado

Palestra
Administrando o Dinheiro da sua empresa
A contabilidade para não Contadores
Entendendo Custos, Despesas e Preço de
Vendas.
Determinação do Capital de Giro
Sei Formar Preço

Horário
8:00h as 12:00h
14:00h as 18:00h
8:00h as 12:00h
14:00h as 18:00h
8:00h as 12:00h

