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Resumo:Neste período foram desenvolvidas atividades para a criação efetiva do Centro de Educação 

Empreendedoracom órgão permanente vinculado a reitoria no Espaço Rouger Miguel Vargas. Foram 

desenvolvidas atividades como os Encontros comempreendedores trazendo empresários locais para discutir as 

facilidades e dificuldades deempreender. Foram feitos dois processos seletivos para participação de acadêmicos 

como estágios voluntários - perfazendo um total de 16 acadêmicos durante o ano letivo de 2018, incluindo 

acadêmicos deoutras instituições. Além destas atividades outras foram realizadas como o Real Challenge, vistas 

técnicas a centros de excelência de empreendedorismo. Os cursos de qualificação na disciplina de 

empreendedorismo destinadas a professoresforam realizados em conjunto com o SEBRAE - Regional Centro. 

Participaram destes eventos professores da UEPG (economia, administração e contabilidade, incluindo 

engenharia de materiais) bemcomo professores de outras localidades como Guarapuava, Telêmaco Borba. 

Pitanga e Laranjeiras do Sul. 

Palavras-chave:Empreendedorismo.Educação empreendedora.Inovação. 

 

                                                 
1 Coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Ciências Econômicas e CEE-UEPG e 

cmatupich@gmail.com 

2Supervisor; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Ciências Econômicas e ehilgemberg@gmail.com 

3 Gerente financeiro CEE-UEPG, aluno do curso de Ciências Econômicas, tobiaspg97@icloud.com  

mailto:cmatupich@gmail.com
mailto:ehilgemberg@gmail.com
mailto:tobiaspg97@icloud.com


17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo ExpandidoModalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa de Educação Empreendedora. 

PROJETOS VINCULADOS 

Os projetos vinculados ao Programa de Educação Empreendedora são: Centro de 

Educação Empreendedora CEE_UEPG; Projeto Shadow (Escola de Líderes).  

PÚBLICO-ALVO  

As ações do Programa de Educação Empreendedora são destinadas ao público do 

ensino superior, compreendidos em discentes, docentes e servidores públicos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

As ações geralmente são desenvolvidas na região dos Campos Gerais neste período   

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O programa está sendo desenvolvido nas dependências do Espaço Rouger Miguel 

Vargas, no Centro de Educação Empreendedora CEE-UEPG. A disciplina de 

Empreendedorismo e Inovação destinadas aos professores foi desenvolvida na sede do Sebrae 

Ponta Grossa e os Encontros com Empreendedores nas dependências da UEPG Campus 

Central e Uvaranas. O processo seletivo dos membros do CEE-UEPG foi realizado no 

Auditório de Direito Campus Central. 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Sebrae (2015) o "tema Empreendedorismo está inserido no contexto 

educacionaldasInstituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, porém, de forma mais 

contundente naquelas atentasaosnovos desafios apresentados pelo mercado de trabalho". 

Desta forma observa-se que a discussãosobreempreendedorismo na maioria das IES vincula-

se a disciplinas eletivas principalmente em cursosvoltados asáreas empresariais como 

Administração, Contabilidade, Economia. Em contrapartida o mercadode trabalhovem 

demandando cada vez mais profissionais com competências múltiplas, destacando 
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ocomportamentoempreendedor por eles apresentado.Ainda segundo Sebrae (2015), "constata-

se que os jovensacadêmicos apresentam intenção declarada deempreender, por outro lado, as 

IES ofertam poucas iniciativasestruturadas de incentivo e apoio aoempreendedorismo". 

Assim, a partir da parceria realizada com o Sebrae pelo edital 06/2015 permitiu um 

incentivo maioras IES eprofessores a participarem desta iniciativade transformação e da 

evolução da realidade brasileira,disseminando, fortalecendo e despertando o 

potencialempreendedor nos indivíduos (acadêmicos) ampliandoas perspectivas no mercado de 

trabalho seja como umnovo empreendedor, a partir da abertura de um negócio próprio ou 

como intraempreendedor. 

É neste contexto que esta proposta de programa se insere, uma vez que há 

necessidade e apoio institucionalpara a criação de um Centro deEmpreendedorismo a ser 

usufruido por acadêmicos e professores das diversasáreas, o que poderágerar novas 

tecnologias e produtos futuramente, além de novas oportunidades de trabalho. 

OBJETIVOS 

GERAIS:Disseminar o empreendedorismo por meio de palestras e seminários, 

cursos e participação ematividadespráticas a serem ofertadas aos acadêmicos da Instituição 

buscando desenvolver sua capacidade degestão,inovação e sustentabilidade. 

ESPECÍFICOS: 

1 - Implementar um Centro de Empreendedorismo 

2 -Oportunizar aos alunos(as) da UEPG vivenciar o dia de um empreendedor, 

desenvolvendo umaatividadebaseada no conceito shadow "Escola de Líderes - um dia pode 

fazer a diferença". 

3 - Ofertar a capacitação sobre empreendedorismo para professores de forma 

transversal ao conjuntodecursos da UEPG. 

4 - Disseminar o empreendedorismo por meio de palestras e seminários, além de 

cursos a seremofertados aos discentes, docentes e servidores desta Instituição. 

METODOLOGIA 
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Para atingir os objetivos propostos foram realizadas atividades continuadas como: 

1 - Centro de Empreendedorismo: utilização da metodologia disponibilizada pelo Sebrae e a 

realização de visita técnica a centro de excelência para auxiliar na implantação do projeto.  

2 - Projeto Shadow: por meio de organização de visitas e convenio com empresas para 

participaçãodeacadêmicos e professores; rodasde conversa com empreendedores de sucesso 

para motivação dos alunosaparticiparem do projeto. 

3 - Organização de Encontros continuados com empreendedores para conversar com o 

público alvo. 

RESULTADOS 

Neste período começamos então a trabalhar e criamos nosso Centro de Educação 

Empreendedora (CEE) a partir de uma frase que adotamos como nosso lema “ Educar para 

empreender é educar para fazer acontecer”. Participamos de um edital do Sebrae que previa o 

repasse de recursos financeiros e fomos contemplados. Éramos a única universidade pública 

que participava. Dois professores, um acadêmico do mestrado de Economia, dois alunos da 

graduação como voluntários. Todos acomodados num pequeno espaço com a missão de 

colocar em prática todo o projeto. Buscamos informações em outros centros e verificamos que 

todos tinham uma participação de docentes como condutores e executores de todo processo. 

Como a disponibilidade de professores era limitada, criamos um centro baseado na estrutura 

de uma empresa e com maior participação de acadêmicos.Problema resolvido? Ainda não. 

Tínhamos definido a estrutura, mas ainda não a operação. Achamos que com financiamento 

ficaria muito mais fácil. Ledo engano! Trabalhar com recursos públicos não é fácil e, muitas 

vezes, mesmo com dinheiro na conta não era possível utilizá-lo com a rapidez com que 

gostaríamos. 

“Fazer acontecer” é nosso lema. Iniciamos nossas atividades fazendo o primeiro 

teste seletivo para estagiários voluntários e realizamos o 1º. Encontro com empreendedores 

para um público de 800 pessoas. O formato era de uma conversa com empreendedores e não 

de uma palestra. A ideia teve sucesso e hoje estamos no 6º Encontro.Quando estávamos 

organizando o 3º. Encontro conseguimos enfim um espaço físico maior. Agora já contávamos 
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com 12 alunos voluntários organizados em departamentos: back office, financeiro,marketing, 

projetos e recursos humanos. Em cada departamento há um aluno atuando como gerente de 

sua equipe e o trabalho é coordenado por professores.  

Hoje o CEE está instalado num espaço que comporta 20 alunos voluntários e os 

gerentes possuem um estágio remunerado(conforme figura 1). 

Figura 1 – Membros do CEE-UEPG 

 

Legenda: Membros após processo de seleção 2018 

Construímos um leque de projetos para desenvolver com e para os alunos, como o 

Projeto Shadow – um dia com o empreendedor -  que já teve a participação de 89 acadêmicos 

em 20 empresas. Como resultado, 3 acadêmicos foram contratados. Criamos o Real Challenge, 

evento no qual os acadêmicos dispõem de 12 horas para apresentar uma solução real para um 

problema real de uma empresa real. Na sua primeira edição participaram 180 acadêmicos, 15 

docentes mentores além da equipe organizadora e Sebrae. Este evento será realizado 

anualmente.  

Os cursos de qualificação na disciplina de empreendedorismo destinadas a 

professores(dois) foram realizados em conjunto com o SEBRAE - Regional Centro. 

Participaram destes dois eventos 15professores da UEPG (economia, administração e 

contabilidade, incluindo engenharia de materiais) bemcomo professores de outras localidades 
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como Guarapuava, Telêmaco Borba. Pitanga e Laranjeiras do Sul. A terceira edição do curso 

está previsto para agosto de 2019. 

A equipe do CEE realizou 5 visitas técnicas nacionais (PR e MG) e os professores 

coordenadores participaram de uma missão internacional (Boston).  

Dois outros projetos estão sendo gestados: a criação da loja escola, cujo objetivo é 

fornecer a prática de gestão aos acadêmicos, além de divulgar e consolidar a marca da 

Universidade. Parte do lucro gerado será revertido para os acadêmicos e o segundo, o projeto 

da criação da Incubadora, que deverá ser inaugurada até o final do 2º Semestre de 2019.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hoje o CEE está instalado num espaço próprio Espaço Rouger Miguel Vargas que 

comporta as atividades pertinentes a educação empreendedora, além da destinação de um 

espaço para a futura incubadora. Muitas são as atividades a serem desenvolvidas com muitos 

desafios a serem derrubados, mas como dito anteriormente se “educar para empreender é 

educar para fazer acontecer” o CEE estafazendo acontecer. 

APOIO 

Para execução destas atividades tivemos o apoio da UEPG em convênio com o 

SEBRAE-PR. 

REFERÊNCIAS 

SEBRAE. Termo de Referência SEBRAE/PR - Centro de Empreendedorismo. 

Educação Empreendedora,Edital 06/2015; Anexo VIII pág.93-116. 


