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IEL divulga calendário de cursos do primeiro
trimestre de 2018 para executivos
14 cursos de capacitação empresarial estão programados até março em São Luís e
Imperatriz. Inscrições podem ser feitas pelo site www.fiema.org.br
Coordenadoria de Comunicação e Eventos

Veruska Oliveira

SÃO LUÍS – O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema
FIEMA, já abriu no site da federação (www.fiema.org.br), as inscrições
para catorze cursos de capacitação empresarial que serão realizados
entre os meses de fevereiro e março deste ano. Os cursos compõem
o calendário do IEL para 2018, que tem um total de 41 cursos
programados até o final do semestre nas cidades de São Luís e
Imperatriz.

Cursos voltados para executivos do IEL

A educação para executivos faz parte da estratégia do Sistema
FIEMA de dar suporte ao desenvolvimento da indústria maranhense pela capacitação de seus empresários, gestores
e colaboradores com objetivo de aumentar a competitividade do setor. “Os cursos têm o objetivo de aperfeiçoar o
conhecimento em gestão empresarial, o IEL capacita executivos, gestores e sucessores de empresas na utilização
de ferramentas e técnicas aplicáveis no cotidiano empresarial. O IEL tem buscando oferecer cursos que possibilitem
o fortalecimento dos negócios no Maranhão, capacitando principalmente em temas prioritários da gestão”, afirmou o
superintendente regional do IEL, Marco Antonio Moura da Silva.
CURSOS - Os primeiros cursos agendados para iniciar de 5 a 8 de fevereiro é o curso de “Comunicação e Oratória
Coorporativa”, com duração de 20h. Ainda em fevereiro, em São Luís, ocorre o curso “Interpretação da Norma Isso
9001:2015”, com 20h e data de 5 a 9 de fevereiro e o curso “Administração de Materiais e Logística”, de 19 a 22 de
fevereiro, com 16h de duração. Já em Imperatriz, também no mês de fevereiro acontecem os cursos de
“Contabilidade para não contadores”, na data de 16 a 24 de fevereiro e “Licitações e Contratos Administrativos”, de
19 a 23/02, ambos com duração de 20h.
Para março, em São Luís, estão programados os cursos de “Auditor Interno de Qualidade: Acompanhando o sistema
de qualidade na empresa” (20h), a ser realizado no período de 5 a 9/3, “Gestão da Força da Venda” (16h), de 5 a 8 de

março, “Mapeamento de processos” (20h), de 12 a 16 de março, “Departamento Pessoal e a Reforma Trabalhista”
(30h), de 19 a 28 de março, “Licitações e Contratos Administrativos” e “Liderança Coaching”, ambos com 20h de
duração e previsto para a data de 19 a 23 de março.
As capacitações continuam em Imperatriz, em março com os cursos de “Formação de Pregoeiro” com carga horária
de 20h, de 19 a 23 de março e “Gestão e Fiscalização de Contratos”, com 16h de carga horária e data prevista para
16, 17 e 24 de março, além do curso “Desinibição e Oratória”, com 16h de duração e que tem previsão para os dias
17 e 24 de março.
INSCRIÇÕES - As inscrições são realizadas pelo site do Sistema

Veruska Oliveira

Fiema - www.fiema.org.br ;- no menu “Você” e submenu “Cursos
IEL”. No ato da inscrição, o candidato deve informar a forma de
pagamento. Para quem optar pelo pagamento à vista (dinheiro ou
cartão de débito), há desconto de 10%. Há descontos, ainda, para
as empresas filiadas ao Conselho Regional de Administração,
Conselho

Regional

de

Contabilidade,

Associação

Comercial,

Associação do Corpo de Bombeiros, sindicatos vinculados ao
Sistema FIEMA e colaboradores do SESC. As empresas ligadas ao

Marco Moura, superintendente do IEL
destaca grade dos cursos da entidade
para 2018

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) recebem um
subsídio do programa que paga de 40% a 50% do valor da inscrição.
Com carga horária que varia entre 16h e 30h e um investimento no valor de R$ 200,00 a R$ 330,00, os cursos são
nas áreas de gestão, mercado, processos planejamento, interpretação das normas ISO, marketing estratégico,
ferramentas da qualidade, etiqueta corporativa, licitação, auditoria interna, área comercial, entre outros. As aulas
serão realizadas no IEL, localizado na Casa da Indústria Albano Franco, 1º andar, retorno da Cohama, em São Luís
e no escritório regional do IEL, em Imperatriz.
MBA – Já no segundo semestre de 2018, o IEL oferecerá o curso de MBA em Gestão Industrial, voltado para
graduados em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão Pública, Engenharia e áreas afins,
com carga horária de 368 horas, e início previsto para agosto. O término do MBA é previsto para dezembro de 2019.
Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no IEL-MA, localizado na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.
Prédio da FIEMA. 1º andar. Retorno da Cohama, em São Luís, ou pelo telefone (98) 3212 1813 e ainda no Escritório
do IEL em Imperatriz, localizado na Dorgival Pinheiro, no centro da cidade, ou pelos telefones (99) 3014-2830/30141797.
Calendário de cursos do IEL – Fevereiro e Março de 2018:
São Luís
Fevereiro
COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA COORPORATIVA - A importância da comunicação no ambiente organizacional
Período: 5 a 8/2/18
Carga Horária: 20 h
Investimento: R$ 313,00

INTERPRETAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2015 - Gerenciando a qualidade na empresa
Período: 5 a 9/2/18
Carga Horária: 20 h
Investimento: R$ 330,00
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA - Acompanhando o sistema de qualidade na empresa
Período: 19 a 22/2/18
Carga Horária: 16 h
Investimento: R$ 313,00
Março
AUDITOR INTERNO DA QUALIDADE: Acompanhando o sistema de qualidade na empresa
Período: 5 a 9/3/18
Carga Horária: 20 h
Investimento: R$ 330,00
GESTÃO DA FORÇA DE VENDA
Período: 5 a 8/3/18
Carga Horária: 20 h
Investimento: R$ 313,00
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Período: 12 a 16/3/18
Carga horária: 20h
Investimento: R$ 330,00
DEPARTAMENTO PESSOAL E A REFORMA TRABALHISTA
Período: 19 a 28/3/18
Carga horária: 30h
Investimento: R$ 376,00
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - Passo a passo do processo de licitação
Período: 19 a 23/3/18
Carga horária: 20h
Investimento: R$ 330,00
LIDERANÇA COACHING - Aprimorando suas habilidades de liderança
Período: 19 a 23/3/18
Carga horária: 20h
Investimento: R$ 330,00
Imperatriz
Fevereiro
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Período: 19 a 23/2/18
Carga horária: 20h
Investimento: R$ 260,00
CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES
Período: 16, 17 e 24/2/18
Carga horária: 20h
Investimento: R$ 260,00
Março
MERCADO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO

Período: 19 a 23/3/18
Carga horária: 20h
Investimento: R$ 260,00
PROCESSOS GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - Cuidados na elaboração e acompanhamento de
contratos
Período: 16,17 e 24/3/18
Carga horária: 20h
Investimento: R$ 290,00
DESINIBIÇÃO E ORATÓRIA - Driblando o medo de falar em público
Período: 17 e 24/3/18
Carga horária: 16h
Investimento: R$ 200,00
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