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O Projeto de Extensão Empreendedor por um dia tem o intuito de despertar o espírito empreendedor,
criatividade e a busca por oportunidades nos alunos de ensino médio das escolas do Vale do Taquari. Os objetivos do
projeto são difundir os conceitos básicos sobre Empreendedorismo e Educação Empreendedora; estimular os
estudantes para o desenvolvimento de sua capacidade empreendedora, na busca de oportunidades, na geração do
autoemprego e no desenvolvimento de atitudes empreendedoras, criativas e inovadoras na vida pessoal e
profissional. As oficinas são realizadas a partir de metodologias ativas que têm como objetivo a maior apropriação
do aluno com o conteúdo, o maior envolvimento entre a teoria e a prática e a pró-atividade dos alunos envolvidos.
Além da própria oficina que é feita e baseada nesta metodologia, a equipe do projeto disponibiliza um pocket book
para cada aluno. A partir dele é desenvolvida toda a oficina, começando desde o conceito do empreendedorismo, até
as características de um empreendedor, exemplos de empreendimentos que são um sucesso e dicas de leituras e sites.
A oficina é dividida em três momentos durante as três horas. A primeira parte é desenvolvida por um dos professores
encarregados do dia que apresenta do conceito de empreendedorismo e as características do empreendedor; a
segunda fica a cargo dos alunos que são divididos em grupos – cada um deles recebe uma característica do
empreendedor –, que juntos assistem o vídeo do Pipoqueiro Valdir e a partir dele cada grupo deve dizer quais
aspectos encontrou no pipoqueiro e quais se encaixam com a sua; na terceira parte os mesmos grupos são desafiados
a criarem um negócio inovador. Os grupos têm um tempo maior para desenvolverem a ideia e depois apresentarem
para o grande grupo. A meta do projeto é atender nos meses de abril a dezembro 900 alunos, fazendo um total de 30
oficinas dentro e fora da Univates. Nossos resultados são até o momento satisfatórios, visto que já foram atendidos
193 alunos e professores num total de 5 oficinas, tendo elas começado apenas no mês de junho.
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