
INTERCURSOS I I

PROJETO
ESFERA



Objetivos de desenvolvimento
SUSTENTÁVEL

Promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo
e sustentável, o emprego pleno

e produtivo e o trabalho decente
para todos



O QUE É?
Nossa proposta é apresentar o Projeto Esfera, uma ferramenta
voltada para a educação e profissionalização de pessoas que
desejam ingressar no mercado de trabalho através de cursos
que explorem as atividades cada vez mais exigidas dentro da

nossa real idade tecnológica. O Projeto Esfera é pautado no
crescimento econômico sustentável ,  promovendo emprego

amplo e trabalho decente para todos. 
 

No entanto, para formar profissionais preparados para o
futuro,  é preciso entender esse futuro e suas exigências.

Saindo um pouco do comum, procuramos ampliar nossa visão
e apresentar um projeto de ensino que vai muito além dos

métodos convencionais.  
 
 



OBJETIVO
GERAL

Oferecer educação acessível que possibilite às
pessoas expandirem seus conhecimentos e
fortalecerem conexões que possibilite um ingresso
no mercado de trabalho, seja através dos
empregos convencionais ou das novas formas de
trabalho que estão surgindo. 



Objetivo
ESPECÍFICO

Oferecer educação
gratuita para todas as

pessoas, principalmente
as de baixa renda. 

 

Formar profissionais
com uma visão crítica e
sistêmica do mercado

de trabalho. 
 

Ajudar as empresas a
encontrarem os

profissionais ideais para
o perfil da organização. 

 
 



NOSSA PROPOSTA
Oferecermos através do Instagram uma plataforma de cursos para pessoas que

querem ter uma capacitação básica para iniciar no mercado de trabalho; 
 

Os cursos teriam certificações válidas e junto a nossa plataforma teria um banco
de dados de currículos.

 
Nosso principal diferencial é que será um projeto com cursos gratuitos e de baixo

custo, voltado para profissões do futuro a fim de garantir mais oportunidades para
todas as pessoas.  

 
 
 PROJETO

ESFERA



RECURSOS
FINANCEIROS PROJETO ESFERA



Registro do site: 40 reais ano
Hospedagem dos vídeos: 399 reais no mês/4.788 reais no ano 
Anúncio em redes sociais: 120  reais no mês/1.400 reais no ano 
Linha telefônica: 50 reais por mês 
Chip para Whatsapp Business: 8 reais 
 
 

Nossos custos
MENSAIS/ANUAIS

Custos mensais: R$ 580,00
Custos anuais: R$ 6,838,00
 



Lucros
P R O J E T O  E S F E R A

- Patrocinadores
- Mensalidade para as empresas terem acesso ao nosso banco de
dados, valor simbólico de 15 reais
- Cursos gratuitos e cursos pagos (R$ 39,99 os pagos)
- Evento semestral reunindo os professores do curso para
palestrarem sobre as temáticas trabalhadas na plataforma.
Ingresso dividido em três lotes:
 
 

Lote 1: R$ 197,00 
Lote 2: R$ 219,00
Lote 3: R$ 241,00
 
 



AONDE
ENCONTRAR O

FACEBOOK
Projeto Esfera 

YOUTUBE
Projeto Esfera

SITE
projetoesfera.com.br

INSTAGRAM
@PROJETO.ESFERAA

LINKEDLN
PROJETO ESFERA 

TWITTER
@PROJETO.ESFERAA

P R O J E T O  E S F E R A



AONDE
ENCONTRAR O
P R O J E T O  E S F E R A
projetoesfera.com.br



OBRIGADAYASMIN
Olivier

LETÍCIA 
Lavor

MARINA
Lustosa


