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Cenário Ensino Fundamental – A cidade de Vinhedo foi a primeira da região de Campinas a
adotar o programa Jovens Empreendedores – Primeiros Passos. Desenvolvido pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Educação e em parceria com o SEBRAE, o objetivo do programa é
disseminar a cultura empreendedora entre os 3.200 estudantes do ensino fundamental II, do 6º
ao 9º ano, da Rede Municipal de Educação. O projeto foi implantado no segundo semestre do ano
passado, quando professores da Rede Municipal de Ensino foram capacitados para promoverem
em sala de aula atividades educativas e comportamentos empreendedores por meio de vivência
de um negócio. O projeto também melhora o desempenho dos alunos, especialmente em
disciplinas básicas como matemática e língua portuguesa. A metodologia favorece o aprendizado,
pois apresenta dados do cotidiano, como cálculos, porcentagens e descontos, planos de negócios
e administração de empresas.
Fonte: Vinhedo capacita 3.200 jovens empreendedores da Rede Municipal de Ensino (Prefeitura de
Vinhedo, 12 Agosto 2014)

Cenário Ensino Médio – A ideia de ter o próprio negócio está cada vez mais atraente no meio
jovem, e para mostrar que o jovem tem a capacidade de desenvolver negócios de sucesso, a
Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Dom Helder Câmara, localizada no sertão de
Pernambuco, realizou no dia 08 de agosto a 2ª Feira do Empreendedorismo com o tema
“Juventude aprendendo e empreendendo”. O objetivo da feira é mostrar que o jovem bem
orientado e capacitado pode se tornar um grande empreendedor. Com o evento, foi possível
constatar a evolução e o profissionalismo dos estudantes, o que reforça a necessidade do ensino
da disciplina de empreendedorismo nas escolas, a qual desenvolve atributos e atitudes
necessárias para a gerência da vida pessoal, profissional e social, além de incentivar a
coletividade. O evento reuniu projetos dos alunos dos 2º e 3º anos, e contou com a presença de
aproximadamente 700 pessoas, entre convidados, empreendedores da região e comunidade, que
tiveram a oportunidade, não somente, de conhecer os trabalhos dos estudantes, como de
comprar produtos e fechar negócios.
Fonte: Feira de empreendedorismo estimula alunos a investir no próprio negócio (Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco, 12 Agosto 2014)

Cenário Ensino Superior – Dois centros universitários da capital piauiense, a Faculdade Adelmar
Rosado e o Centro Universitário Uninovafapi, implantaram a disciplina de empreendedorismo em
seus cursos, o que beneficiará cerca de 500 estudantes a partir deste semestre. A iniciativa é uma
ação do Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE. A disciplina
empreendedorismo pode ser ministrada em qualquer curso universitário e está estruturada em
três módulos, com duração de 20 horas/aula cada. No primeiro módulo, o estudante aprenderá
conceitos e teorias sobre empreendedorismo e as características do comportamento
empreendedor. Já no segundo módulo, o aluno terá acesso a informações sobre análise de
mercado e oportunidades. No terceiro momento, será apresentado ao universitário o passo a

passo de um plano de negócios. O objetivo dessa disciplina é estimular o desenvolvimento da
cultura empreendedora entre os alunos, além de incentivar a autonomia, a segurança e a ação
orientada para resultados desejados, individual ou coletivamente. A metodologia é semiaberta,
propiciando que cada instituição e professor direcionem a abordagem proposta pela disciplina de
empreendedorismo para sua realidade cultural e social, aprimorando e ampliando as vivências
propostas. Para repassar os conhecimentos aos seus alunos, os docentes passam por capacitação
com carga de 24 horas, realizadas em dias sequenciais.
Fonte: Faculdades implantam disciplina de Empreendedorismo (Empreendedor, 01 Agosto 2014)

Concurso – As inscrições para o projeto de cultura empreendedora para jovens do ensino
fundamental, médio e superior da cidade de Santos – Neorama 2014, estão abertas até o dia 10
de setembro. O projeto é uma parceria entre a Fundação Parque Tecnológico de Santos e a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Sedes). O Neorama 2014 recebe inscrições
das instituições de ensino pelo site, onde constam regulamento de cada módulo e formulários. O
Neorama prevê participação de mais de 3 mil alunos. Com o trabalho de mobilização já realizado
nas escolas, são esperados 1.200 alunos inscritos do Ensino Fundamental e mais 2.500 do Ensino
Médio, além de aproximadamente 40 do Ensino Superior, Etecs e Senai.
Fonte: Projeto sobre cultura empreendedora abre inscrições para estudantes (Globo.com, 23
Agosto 2014)

