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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto de extensão terá como ideia central trazer treinamentos na área de empreendedorismo e inovação para a
comunidade de Cubatão, além de entregar eventos no final do ano, onde todos que participaram dos cursos possam
apresentar suas ideias durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Entre março e setembro serão
oferecidos cursos nas temáticas do projeto que contribuam para o desenvolvimento social e econômico dos munícipes.
Entre os objetivos do projeto teremos a oferta de um curso de empreendedorismo com palestrantes convidados, outro curso
de inovação, também com palestrantes convidados. Os participantes dos cursos receberão certificados e serão convidados
para tentar desenvolver suas ideais de empreendedorismo e inovação e colocar em prática na sua comunidade. As pessoas
que conseguirem desenvolver seus projetos, mesmo em fase inicial, irão apresentá-los durante a SNCT do Câmpus
Cubatão. As atividades desenvolvidas não terão nenhum custo para a comunidade externa ao câmpus, serão utilizados os
espaços internos do IFSP, além dos computadores e salas de aulas. Os palestrantes que ajudarão na formação dos
cidadãos também irão ministrar palestras gratuitas.

Justificativa

Existem diversas definições de empreendedorismo, uma dela é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas
e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Percebeu-se uma
necessidade na cidade de Cubatão através de diversas reuniões feitas com autoridades e do arranjo produtivo local.
Assim,  este projeto é de suma importância para ajudar as pessoas que querem desenvolver ideias voltadas para o
empreendedorismo e a inovação e não conseguem oportunidades devido ao alto custo dos cursos de formação. Este
projeto de extensão deve ser selecionado pois proporcionará oportunidades de empreendedorismo para a população
cubatense, a curto,  a médio e a longo prazo, formando as pessoas para serem empreendedores em áreas que elas
possuem potencial ou não.

Fundamentação Teórica

De acordo com Dornelas (2021), acreditar em seus sonhos é primordial para o empreendedor. Alguns profissionais do ramo
não tiveram treinamento e conseguiram desenvolver importantes empresas. Mas o especialista aponta que isto não é a
regra geral, em seu livro a importância de fazer cursos e se especializar é primordial para se aprofundar numa área tão
complexa. O que se percebe muito no Brasil é a morte muito rápida de pequenas empresas, isto ocorre muitas vezes
exatamente pelo baixo conhecimento do público em geral. A ideia de inovação é normalmente apresentada como uma
criação ou uma renovação de algo já existente, partindo de estudos, observações e persistência, na busca de soluções, que
sejam práticas, ao passo que possam ser entendidas e aceitas pelos consumidores.   Bruno-Faria e Fonseca (2014)
discutem a importância da cultura da inovação fazendo um levantamento bibliográfico muito sólido, que apontou a
importância da criação de uma cultura de inovação. Acreditamos que o nosso projeto pode colaborar para a criação desta
cultura da inovação.   O empreendedorismo não é uma exclusividade de pequenos investidores dispostos a criar um
negócio, grandes empresas podem ser consideradas empreendedoras desde que apresentem inovações. Mas o foco é no
pequeno empreendedor no nosso projeto.   A ideia de empreendedor no Brasil surgiu com uma maior abertura política do
Brasil, por volta de 1990. Nesta época, os investidores no país não tinham os conhecimentos necessários e o SEBRAE foi
primordial, conforme Dornelas (2021, p.26)   O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na
década de 1990, quando entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex
(Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram criadas. Antes disso, praticamente não se falava em
empreendedorismo e em criação de pequenas empresas.     Logo os economistas entenderam que o empreendedor é
essencial ao processo de desenvolvimento econômico, e em seus modelos estão levando em conta os sistemas de valores
da sociedade, em que são fundamentais os comportamentos individuais dos seus integrantes (BAGGIO e BAGGIO, 2014).  
O Brasil possui uma grande riqueza natural do mundo ainda relativamente pouco explorada: o potencial empreendedor dos
brasileiros. O Brasil é atualmente um dos países onde poderia haver uma grande explosão empreendedora, segundo
Baggio e Baggio (2014).   De acordo com Chiavenato (2004) em uma pesquisa feita em 2001, envolvendo cerca de 29
países, sobre a população entre 18 e 64 anos que se dedicam ao empreendedorismo, o Brasil aparece em 5º lugar com o
percentual de 14,2% da população.   Podemos observar que o Brasil possui de fato um potencial para o empreendedorismo
e inovação. Assim, a ideia do projeto é tentar trazer este potencial dos cidadãos para o câmpus, onde estes terão atividades
com especialistas no tema, potencializando o empreendedorismo destas pessoas.    

Objetivo Geral

O objetivo geral é desenvolver a capacidade de empreendedorismo e inovação da comunidade cubatense. O projeto
possibilitará aos cidadãos que desejam desenvolver suas habilidades nesta área tão explorada hoje em dia, com o
desemprego em alta pelo país, muitos tem procurado empreender, mas os estudos apontam que o sucesso é maior com
apoio dos especialistas no tema. Trazer estes especialistas para o câmpus para dialogar e apresentar seus sucessos para o
cidadão de Cubatão, é o objetivo do projeto.



Metodologia da Execução do Projeto

Para a execução do projeto, reuniões semanais serão realizadas com toda a equipe. Por ser tratar de um projeto maior,
com 4 entregas previstas para a comunidade, há a necessidade de dois bolsistas. Através das reuniões, os bolsistas serão
treinados para organizar as palestras que ocorrerão. Como entregar em contato com os palestrantes, organizar agenda,
resolver os imprevistos, por isto a importância de encontros semanais. As ferramentas utilizadas serão os programas do
pacote Office (Word e Excel), pode ser outros pacotes disponíveis de forma gratuita; as ferramentas do Google também são
primordiais para criar formulários, organizar arquivos no drive etc. Para as outras atividades que serão entregue para a
comunidade, como a SNCT e a FECITEC. A metodologia de trabalho seguirá com reuniões semanais até o final do projeto.
No ínicio, as reuniões podem ocorrer mais de uma vez por semana, até os bolsistas estiverem treinados para os trabalhos
que serão executados. Neste momento, os bolsistas entraram em contato com os docentes para preparar as atividades da
SNCT e ao mesmo tempo, irão começar os contatos com as prefeituras para trazer os alunos para a SNCT e FECITEC no
câmpus Cubatão. Na etapa final, a preparação para as duas entregas serão primordiais, é um momento de mais reuniões e
discussões para entregar para a comunidade um projeto de qualidade onde todos possam apreender com as atividades
entregues. As ferramentas do Google serão importantes para facilitar o trabalho dos bolsistas e organizar todo o material.    
 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução

Reuniões semanais serão realizadas com a equipe do projeto para acompnhar passo a passo todas as ações na execução
dos projetos. Para a realização da primeira palestra, os bolsistas na área de eventos entrarão em contato com profissionais
com expertise no tema de empreendedorismo. Um profissional será convidado. Os bolsistas irão organizar o evento desta
primeira palestra, aliando teoria e prática. Na segunda palestra a mesma dinâmica será realizada, levando ao protagonismo
do aluno que sempre será guiado por um docente. Tudo será acompanhado através da técnica de scrum que é é um
conjunto de boas práticas empregado no gerenciamento de projetos complexos, em que não se conhece todas as etapas
ou necessidades. Focado nos membros da equipe, o scrum torna os processos mais simples e claros, pois mantém
registros visíveis sobre o andamento de todas as etapas.    

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Após a entrega de quatro atividades para a comunidade, espera-se uma forte contribuição para a formação profissional,
social e cultural da comunidade cubatense. A ideia é que o projeto na área de empreendedorismo e inovação possam trazer
um novo olhar para a comunidade cubatense, onde os participantes possam pensar e colocar em prática ideias de
inovação, ajudando no desenvolvimento econômico e social da região. Com as palestras propostas, temos com inicial
atingir cerca de 40 pessoas na cidade. Com os dois produtos finais, que serão entregues em outubro, a ideia é atingir mais
de 500 participantes, este alcance é aferido quando ocorre a certificação das pessoas que de fato participaram do evento.
Em visitas recentes com autoridades da região, percebe-se a importância de projetos na área de inovação e
empreendedorismo na cidade de Cubatão, uma região com uma forte ênfase na indústria necessita de estudos e práticas
nesta área.
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Processo de Elaboração do Projeto

Este projeto foi pensado e começou a ser elaborado no ano de 2021 quando a Diretoria de Pesquisa em conversas com
autoridades e o arranjo produtivo local enxergou a necessidade de se desenvolver projetos na área de empreendedorismo
e inovação. Assim, as discussões envolveram docentes e o Agente de Propecção de Projetos e Inovação (API) do câmpus
Cubatão. O projeto foi pensado e definiu-se palestras na área e entrega de dois produtos para a comunidade, a SNCT e a
FECITEC, os cidadãos que participarem do projeto, irão apresentar durante a SNCT ideias na área de inovação e
empreendedorismo para a cidade de Cubatão, onde será realizado no câmpus um espaço para estes tipo de discussão, o
que contribuirá fortemente para o avanço de ideias e possíveis projetos na cidade.

Necessidade de equipamentos do Campus

Usaremos os computadores e projetores do Câmpus Cubatão. O projeto necessita de dois bolsistas.

Necessidade de espaço físico do Campus

Usaremos salas de aula e talvez o auditório do Câmpus Cubatão.



Recurso financeiro do Campus

O recurso que será utilizado é apenas a bolsa de ensino, caso o projeto seja aprovado.

É importante para o andamento eficiente do projeto duas bolsas.

Metas

1 - Atividades com convidados para ministrar palestras/cursos para a comunidade sobre empreendedorismo.

2 - Atividades com convidados para ministrar palestras/cursos para a comunidade sobre inovação.

3 - Produto a ser entregue para a comunidade - SNCT e FECITEC

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação Indicador(es) Qualitativo(s)
Indicador Físico Período de Execução
Indicador
Quantitativo Qtd. Início Término

1 1 Serão convidados palestrantes
para o tema.

Trazer pessoas experientes no
tema. 1 20 02/04/2022 09/04/2022

2 2 Serão convidados palestrantes
para o tema.

Trazer  especialistas  sobre  o
tema 2 20 02/05/2022 09/05/2022

3 1 Reuniões semanais Reuniões semanais 1 1 22/03/2022 30/03/2022

3 2 Treinamento bolsistas Treinamento  bolsistas.
Preparação para as atividades 2 2 01/04/2022 30/04/2022

3 3 Preparação  do  material  no
Google Drive Aprendizagem dos bolsistas 3 3 01/05/2022 30/05/2022

3 4 Contatos  com  o  arranjo
produtivo local

Trazer o arranjo produtivo local
para o câmpus 4 4 01/06/2022 30/06/2022

3 5 Organização  do  dos  produtos
gerados até o momento

Verificar  os  problemas  até  o
momento e propor soluções 5 5 01/07/2022 30/07/2022

3 6

Reuniões com os participantes
das  palestras  para  verificar  o
desenvolvimento  e  ideias  na
área de empreendorismo

Reuniões com os participantes
das  palestras  para  verificar  o
desenvolvimento  e  ideias  na
área de empreendorismo

6 6 01/08/2022 30/08/2022

3 7

Reuniões com os participantes
das  palestras  para  verificar  o
desenvolvimento  e  ideias  na
área de empreendorismo

Reuniões com os participantes
das  palestras  para  verificar  o
desenvolvimento  e  ideias  na
área de empreendorismo

7 7 01/09/2022 30/09/2022

3 8 Realização  da  ideias  de
empreendedorismo e inovação

Realização  da  ideias  de
empreendedorismo e inovação 8 8 01/10/2022 30/10/2022

3 9 Finalização  e  análise  dos
resultados

Finalização  e  análise  dos
resultados 9 9 01/11/2022 29/11/2022

3 10 Finalização  e  análise  dos
resultados

Finalização  e  análise  dos
resultados 10 10 01/12/2022 10/12/2022

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da
Despesa Especificação PROEX

(R$)
DIGAE
(R$)

Campus Proponente
(R$)

Total
(R$)

339018 Auxílio Financeiro a
Estudantes 0 0 75600.00 75600.00

TOTAIS 0 0 75600.00 75600.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6

Mês
7

Mês
8

Mês
9

Mês
10

Mês
11

Mês
12

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
TOTAL GERAL -
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