
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Subsecretaria de Ensino Superior, Pesquisa e Inovação

OFÍCIO CIRCULAR SECTI/SUBESPI  SEI Nº17                     Rio de Janeiro,26 de julho de 2021 
 
Para: Fundação de Apoio à escola Técnica - FAETEC,  Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à
Distância do estado do rio de Janeiro - CECIERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, Fundação
Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
- UENF e Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ.

 
Assunto : Seminário e Recuperação Econômica no Pós-Pandemia

Prezados (as) Senhores (as).

 Cumprimentando-os cordialmente, solicito a divulgação para os servidores e alunos de sua
Instituição sobre o seminário de Recuperação Econômica no Pós-Pandemia que ocorrerá  no
período de 27 a 29 de julho de 2021, das 10h às 12h.

Considerando que o objetivo do seminário é promover informação sobre como a inovação pode
ajudar no crescimento e enfrentamento de dificuldades em um cenário econômico adverso; gerar
conhecimento referente à gestão empresarial, sua aplicabilidade, e possibilidades de controles,
agilidade no processo e visão geral da empresa; promover informação referente às principais leis
nas quais as médias, pequenas e microempresas estão sujeitas, assim como MEI e autônomos
informais. Neste último caso, mostrando a possibilidade de regularização, e os benefícios
decorrentes.

Seguem os links, os temas que serão abordados e os seus repectivos dias, abaixo:

Dia  27/07/2021 (terça-feira) - Como a inovação pode ajudar na recuperação
econômica do ERJ.

https://www.facebook.com/113653258697620/posts/4402085356521034/

https://youtu.be/3Jrv3nU2-BA

 

Dia 28/07/2021 (quarta-feira) - Tributação e leis de auxílio às médias, pequenas,
microempresas e MEI.

https://www.facebook.com/113653258697620/posts/4403743496355220/

https://youtu.be/Gj55nDL762w

 

Dia 29/07/2021 (quinta-feira) - Administração de empresas em momentos de
adversidade.

https://www.facebook.com/113653258697620/posts/4405284846201085/
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https://youtu.be/y0D01IOpUCY

 

Em oportuno, reitero protestos de estima e consideração.

 

Atenciosamente,

 

Edgard Leite Ferreira Neto
Subsecretário de Ensino Superior, Pesquisa e Inovação

ID. 2560924-6
 

 

Documento assinado eletronicamente por Edgard Leite Ferreira Neto, Subsecretário, em
26/07/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
20068215 e o código CRC 3056212A.

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-260016/000587/2021 SEI nº 20068215

Av. Erasmo Braga,118, 4° andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-000
Telefone: - www.secti.rj.gov.br 

Ofício Circular 17 (20068215)         SEI SEI-260016/000587/2021 / pg. 2

https://youtu.be/y0D01IOpUCY
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

	Ofício Circular 17 (20068215)

