
 

Título do Projeto: Despertar: fomentando a cultura empreendedora nas
públicas da cidade de Ouro Branco. 
Coordenador/a: Ana Maria Resende Santos
Unidade Organizacional: 
 
O projeto Despertar pretende introduzir e desenvolver o tema
para os alunos do Ensino Médio das escolas públicas da
Acredita-se que são várias as pessoas com vocação
seu talento ainda não foi despertado, seja por
desconhecimento das ferramentas adequadas.
social importante na comunidade que
projeto quer despertar talentos
relacionadas ao empreendedorismo. O projeto visa também despertar o aluno do 
Ensino Médio para os cursos de graduação em engenharia da UFSJ/CAP e
apresentar as inúmeras possib
tecnológica/engenharias. Assim sendo, será também introduzido o tema
empreendedorismo de base tecnológica. A difusão do conhecimento, bem
estímulo ao cooperativismo entre os diversos atores ocorrerá por
palestras e ações nas escolas da rede pública, elaboradas e
discentes dos cursos de engenharia da UFSJ/CAP.
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O projeto Despertar pretende introduzir e desenvolver o tema empreendedorismo 
para os alunos do Ensino Médio das escolas públicas da cidade de Ouro Branco. 

se que são várias as pessoas com vocação empreendedora, entretanto 
seu talento ainda não foi despertado, seja por falta de oportunidade, seja por 
desconhecimento das ferramentas adequadas. Cada universidade tem um papel 
social importante na comunidade que atende, ou deveria atender. Nesse sentido, o 
projeto quer despertar talentos nas escolas públicas, no que tange a atividades 

endedorismo. O projeto visa também despertar o aluno do 
Médio para os cursos de graduação em engenharia da UFSJ/CAP e

apresentar as inúmeras possibilidades de se empreender na área
tecnológica/engenharias. Assim sendo, será também introduzido o tema
empreendedorismo de base tecnológica. A difusão do conhecimento, bem
estímulo ao cooperativismo entre os diversos atores ocorrerá por 
palestras e ações nas escolas da rede pública, elaboradas e executadas pelos 

s de engenharia da UFSJ/CAP.  
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