
AETEC LANÇA ESCOLA DE GESTÃO 
PARA PROFISSIONAIS DA 

CADEIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Em uma parceria com a CCS 
Consultoria – empresa de 
Coaching e Consultoria em-

presarial, a AETEC – Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos de 
Cotia lançou, no dia 28 de outubro, 
o primeiro programa de sua Escola de 
Gestão. A proposta é fornecer cursos 
breves para pro� ssionais autônomos e pe-
quenos empresários com o intuito de me-
lhorar a atuação e a gestão dessas empresas.
A Escola de Gestão da AETEC é o primeiro 
projeto da recém-inaugurada estrutura de 
treinamentos e cursos na sede da instituição. 
Conforme lembrou o presidente da entida-
de, o arquiteto José Roberto Baraúna Filho, 
“muitos pro� ssionais pararam no tempo, não 
se atualizaram e isso não pode acontecer em 
nenhuma área. Temos empresas e pro� ssio-

nais de muita qualidade em Cotia e ainda ve-
mos a contratação de empresas de São Paulo 
para atuar aqui. Vamos mudar isso. Vamos 
fortalecer a construção de Cotia por meio 
de capacitação e de atualização. Os cursos de 
gestão são o início de um grande projeto de 
aperfeiçoamento do nosso pro� ssional”.
Nesse projeto em parceria, a AETEC será 
responsável pela infraestrutura e organização 
das turmas. O conteúdo e o direcionamento 
dos cursos � carão a cargo da CCS Consul-

toria, comandada por Karen Gimenez.  Jor-
nalista com MBA em Estratégia Empresarial, 
Geógrafa, Master em Coaching e em Progra-
mação Neurolinguística, Karen é mentora de 
programas de aceleração de empresas como 
o Inovativa Brasil, do Ministério de Indús-
tria, Comércio e Serviços e da Aceleradora 
da Fiesp e também professora de pós-gra-
duação na Unip. Seis dos seus 25 anos de 
atuação pro� ssional foram diretamente na 
construção civil, mais especi� camente no 

PROGRAMAÇÃO

Janeiro: 16 a 25 - Planejamento Estratégico e Captação de Clientes 
Fevereiro: 13 a 22 - Técnicas e networking e formação de parcerias
Março: 20 a 29 - Gestão de pessoas e atendimento ao cliente
Abril: 17 a 25 - Comunicação e marketing para cadeia da construção 
8 horas de duração - 2x por semana à noite com início às 19h
Inscrições: R$ 150 para associados e R$ 200 para não associados

Informações e inscrições: 4616-2398 - das 9 às 17h
aetec@aetec.org.br

AETEC - Av. Santo antonio, 294 – Bairro do portão – Cotia/SP

Datas dos cursos sujeitas à alteração. No caso que eventual alteração impossibilite a participação, o inscrito poderá escolher 
outro curso ou ter sua inscrição devolvida.
Cursos com oito horas de duração – em quatro aulas de duas horas, das 19 às 21h

Preencha a � cha de inscrição abaixo, scaneie e envie 
para aetec@aetec.org.br, ou se preferir 

acesse www.aetec.org.br e faça o download da � cha www.aetec.org.br

Nome:

Cargo ou Pro� ssão:

N. CREA, CAU ou Equivalente:

Empresa:

Área de Atuação:

Endereço:

E-Mail:

Telefone:

Celular:

Curso Escolhido:

Forma de Pagamento:

Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos,

Você também pode incluir seu cônjuge ou companheiro, seus filhos (sem limite de idade) e seus netos (até 24 anos)

Aproveite o nosso período 
promocional de

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
DE PREÇO E CARÊNCIA!*
Condições especiais de preço e carência por tempo 
limitado. Para mais informações, consulte-nos.

Para mais informações ligue:
4616-2398 (c/ Rosi)

Agora � cou mais fácil garantir 
a saúde da sua família.

Informações sobre o Sistema Unimed.

Diferenciais Gratuitos Oferecidos:

- Mais de 121.000 médicos cooperados no pais;
- Cobertura completa com hospitais e laboratórios em 
 todo sistema Unimed a nível nacional;
- Planos coletivos por adesão;
- A maior rede do sistema Unimed de assistência médica 
 a nível nacional;
- Acomodações em enfermaria (plano básico) ou apartamento
 (plano especial ou master);
- Carências diferenciadas para consultas e exames subsidiários.

Unlair (Transporte Aéreo)
Remoção aeromédica inter-hospitalar em caráter 
emergencial, sob prescrição médica e critérios téc-
nicos aeronáuticos, em todo o território nacional.

Remissão (No falecimento do titular, o dependente fi ca 
isento de pagamento durante 3 anos, desde que o titular 
tenha permanecido no plano pelo prazo de 6 meses).

Planos a partir de

R$139,67*
*Plano Básico - Enfermaria de 0 à 18 anos.
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segmento de cimento e concreto. 
O primeiro bloco de capacitação acontecerá 
de janeiro a abril de 2017, com quatro cursos 
de oito horas de duração cada. A proposta 
é trabalhar de maneira prática e com muito 
foco em transformação. “Muitos pro� ssio-
nais pensam apenas no seu conhecimento 
técnico e não se dão conta que precisam 
aprender a ser empresários, mesmo que 
micro. Ser empresário ou pro� ssional autô-
nomo requer primeiramente mudança de 
mentalidade. É preciso aprender a pensar 
como empresário e tornar seu conhecimen-
to multidisciplinar: � nanças, planejamento, 
vendas, gestão de pessoas, dentre outras 
quali� cações. Vamos trabalhar esses temas, 
mas acima de tudo queremos transformar o 
mindset do pro� ssional da construção”, a� r-
ma a consultora.

Karen Gimenez , 
coordenadora dos cursos


