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Novo curso de HP 12C com foco
empresarial a vista

A IES EJ – Empresa Junior da
Faculdade Iescamp é composta por
alunos
dos
cursos
de
gestão
(Administração, Logística, Marketing,
Recursos Humanos, ADS e TI).

Devido ao grande sucesso do primeiro curso de extensão de
HP 12C com foco empresarial, a faculdade IESCAMP estará
promovendo a turma 2 para o mês de agosto de 2018. Fiquem
atentos com data do início do curso.
Sabemos da importância do conhecimento tácito desta
calculadora no mercado de trabalho para as áreas financeira,
contábil, tributaria e comercial.

A Empresa Júnior tem como missão
disseminar ações colaborativas para a
comunidade interna (alunos, professores
e funcionários), comunidade externa
(empresários e empreendedores) e a
todo cidadão da sociedade que precisa e
deseja orientação pessoal e profissional.
A sala da IES EJ fica no segundo piso da
Faculdade Iescamp.
Venha fazer parte da equipe da Empresa
Júnior da Faculdade Iescamp. Entre em
contato.

ej@faculdade-iescamp.com.br

O curso é ministrado pelo coordenador da Empresa
Júnior e especialista da HP 12C PROFº Wagner Villalva.

#BIBLIOTECA
Boa Leitura!
Caro aluno a Biblioteca (Cristina B. G Di
Santo) da Faculdade Iescamp está
recheada de novos livros!
São mais de 5.200 títulos e mais de
13.400 exemplares, além da Biblioteca
On-Line que você, aluno, pode acessar
através da sua área restrita.
A Biblioteca Iescamp tem vários temas de
multimídia para você assistir, além de
periódicos, ambiente com computadores
para pesquisa e salas de estudo. Enfim
um local preparado para auxiliar na sua
jornada de estudos.
Você é nosso convidado para fazer uma
boa leitura e se aprofundar nos estudos!

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA SE
APOSENTAR ?
Sabemos que com as
frequentes politicas
trabalhistas ocorridas
no Brasil, a
aposentadoria vem se
tornando um sonho
muito mais distante.
Diante deste cenário
nada melhor do que
nos mesmos nos
precaver com uma
previdência, não é
mesmo.
Você sabia que com
depósitos mínimos de
R$ 300,00 por mês você poderá garantir um futuro para você e
sua família, um valor que lhe servira como um suporte financeiro
para a sua aposentadoria, isto é, se conseguir este benefício.
Vamos fazer uma conta pratica:
Suponhamos uma pessoa com uma idade de 20 anos, caso ele
comesse a depositar R$ 300,00 mensais serão 420 depósitos de
R$ 300,00 (35 x 12), não é mesmo?
Caso você faça estes depósitos com um rendimento médio de
0,6%am, você terá aos 55 anos um valor médio de R$ 570.168,71
que permitirá retiradas mensais de R$ 5.000,00 (retiradas de
0,6%) durante 10 anos.
Não importa o quanto você retire, não importa o quanto você
tenha, o importante é um planejamento financeiro que lhe permite
um futuro com estabilidade financeira.
Vamos lá, é só começar !!!

Só depende de nós, e da nossa força de
vontade de mudar o rumo das nossas
vidas!
Então vamos parar de decidir e vamos
fazer valer a pena!
Fique atento às aulas dos seus
professores, às atividades e trabalhos –
tudo isso contribui para o nosso
crescimento.
Foco no aprendizado e bons estudos!

VOCÊ SABE O QUE É UM ORÇAMENTO ?
Sabemos que precisamos aprender a conviver com o nosso salário
mensalmente não é mesmo. Para isso precisamos montar um
orçamento compatível com os nossos ganhos e assim poderemos
passar o mês sem turbulência financeira.
Mas, o que é necessário no orçamento familiar?
Quais os ingredientes de um orçamento familiar?
Abaixo segue um modelo de orçamento que faz grande sucesso
nas famílias que o praticam. Vale lembrar que os percentuais
estão calculados sobre o orçamento familiar mensal, ou seja a
renda mensal da família.
a) Moradia - 25%
b) Alimentação - 25%
c) Estudos - 12%
d) Saúde - 8%
e) Cuidados Pessoais – 10%
f) Lazer - 10% g) Previdência – 10%

#VESTIBULAR

POR QUE O MEU DINHEIRO NÃO CHEGA
ATÉ O FINAL DO MÊS ?

Recentemente foi divulgado os 10 itens que
mais colaboram para que seu dinheiro não
cheque no final do mês. Os itens
mencionados foram:

Você sabia que um profissional com
formação no ensino superior pode ganhar
até 3 vezes mais do que ganha um que
não tem a formação?

Ter o nível superior já não á mais luxo e
sim necessidade. Isso pode fazer a
diferença na sua vida, além de gerar mais
conhecimento, agregar valor nas suas
relações, aumentar seu network e ganhar
um destaque nas empresas.

Você não pode ficar de fora, venha
participar do vestibular da Faculdade
Iescamp e mudar sua vida!

Faça já sua inscrição no site, por
telefone ou ainda direto na secretaria da
faculdade.

www.iescamp.com.br
(19) 3728-7700

1 – Cafezinho e Guloseimas
2 – Promoção
3 – Cartão de crédito
4 - Passeios no Shopping
5 - Fazer compras cansado
6 – Se enganar com bares e restaurantes
mais movimentados
7 – O efeito do R$ 1,99
8 – Aproveitar o frete
9 – Despesas Antigas

CONGRESSO PARA
EMPRESÁRIOS
Estará ocorrendo no auditório da Faculdade IESCAMP em Julho o
primeiro congresso de pequenos e médios empresários de
Campinas e Região. Este evento que seria realizado no dia 02.06,
foi cancelado devido a momentos de turbulência que o que pais
atravessava com greve de caminhoneiros e falta de combustível. A
expectativa é grande, basta olharmos o número de inscritos, já
passam de 200 inscrições.
Neste congresso estará sendo debatido assuntos pertinentes com
a sobrevivência de uma empresa, porem pouco difundido e
conhecido pelos empresários. Assuntos como fluxo de caixa, ponto
de equilíbrio, margem de contribuição, o comportamento do
pequeno e médio empresário no Brasil e outros estarão sendo
debatidos neste evento.
O congresso é promovido pela Faculdade IESCAMP e realizado pela
empresa júnior da própria faculdade.
O custo desta palestra para o empresário será a entrega de 4
pacotes de bolacha onde iremos atender creches da região
A palestra será ministrada elo professor Wagner Villalva
coordenador da empresa Junior e todas as atividades, recepção,
cadastro e atendimento aos empresários será elaborada pelos
membros da empresa júnior.

O MÊS DE
JULHO ESTA
CHEGANDO

É GOL É GOL É GOL!!!!!
E torneio mais
esperado chegou!!!
Começou no dia
14/06 e vai até o dia
17/07. Vai dar Brasil,
vai dar Alemanha,
Espanha Argentina?
O que vai dar eu não
sei, mas a empresa
Junior estará
sorteando ao final
deste torneio um

O mês de Julho está chegando e com
ele a tão sonhada férias. Vai viajar,
previna-se verifique os principais
acessórios de seu veículo antes de
viajar. Faça uma viagem tranquila
com a sua família.
Boas férias e boa viagem!!!!!

#CORPO
EDITORIAL

jantar para casal na Churrascaria Chimarrão.
A regra é simples você deverá entrar no site da empresa júnior no
campo Torneio de futebol e colocar seu nome, RA e quem vai ser o
Campeão. Os acertadores, mais que um se houver, estão
concorrendo a este belíssimo jantar. (Rodizio para casal na
Churrascaria Chimarrão).
Torça para o seu time de coração e depois vai comemorar com um
belíssimo jantar.

Boa sorte!!!!!

Alunos Voluntários:
Prof. Organizador

#CURSOS
Atualmente os cursos da Faculdade
Iescamp são na modalidade
presencial. São eles: Administração,
Pedagogia, Recursos Humanos,
Comércio Exterior, Logística,
Marketing, Gestão de TI, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.

FACULDADE
IESCAMP
Rua António Ferreira Laranja,57
(paralela à Av. John Boyd Dunlop)
Jardim Garcia
CEP: 13061-090
Contato: (19) 3728-7700

www.iescamp.com.br

CURSO DE EXTENSÃO NA
FACULDADE IESCAMP
O curso de extensão de HP 12C com foco empresarial encerrou-se
em maio. O sucesso foi tão grande que já há novas solicitações de
matricula para a próxima turma.
E não fica por ai, a partir de setembro teremos:






Turma 2 de HP 12C com foco empresarial
Turma 1 de Gestão Tributaria – Conhecendo e trabalhando com os
impostos – nível 1
Turma 1 de Gestão Tributaria – Conhecendo e trabalhando com os
impostos – nível 2 – planejamento tributário
Turma 1 Gestão Financeira para pequenos e médios empresários

