
INOVA-SALA: UM PROJETO INOVADOR PARA O ESTUDANTE DO FUTURO

Tipo:

Número:

Data de

Situação:

Extensão

201611511

08/12/2016

Aprovado  (22/03/2017 - Ad-referendum)

Forma de Extensão: Projeto de Extensão

SIGPEX

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Projeto de Extensão

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO

A educação mundial vem atravessando nos últimos anos importantes transformações no que se refere à
inserção de novas tecnologias e inovação no processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma, o
estudante de hoje, seja ele do ensino médio ou superior, busca cada vez mais conhecimentos e qualificações
que possam prepará-los para o mercado de trabalho, e nesse caso, o ensino do empreendedorismo pode ser
uma excelente alternativa na busca de uma oportunidade. Oferecer um ensino de qualidade e direcionado às
necessidades do mercado certamente representa um grande desafio para a academia, e neste sentido, é
preciso pensar novos modelos e iniciativas que possam fomentar estratégias de ensino focadas às reais
necessidades dos alunos. O objetivo do artigo é desenvolver ações relacionadas ao estímulo do
empreendedorismo e inovação direcionadas ao ensino médio, e para isso, desenvolver iniciativas voltadas a
formação de uma estrutura física diferenciada para escolas públicas ou privadas customizada para atender o
interesse de estudantes e ajudá-los na sua formação técnica: a Inova-Sala.

Resumo:

Palavras Chave:

Empreendedorismo; Formação; Ensino Médio; Mercado de trabalho.;

Projeto/Programa tem sigilo ou confidencialidade?

Não

Período:

08/11/2016 até 29/11/2017

Dados Gerais

Público Alvo:

Pesquisadores universitários; estudantes universitários; alunos do ensino médio; professores de ensino
médio.
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Participantes

Número:

Situação: Aprovado  (22/03/2017 - Ad-referendum)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Projeto de Extensão

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
SIGPEX

Nome Tipo Valor Mensal Carga Hora.Período SituaçãoPaadDepto/Curso

Rafael Pereira
Ocampo Moré

TAE
Coordenador

08/11/2016 à
29/11/2017

CSE - CENTRO
SÓCIOECONÔMICO -

CSE

20162: 15.00h / 20171: 15.00h /
20172: 15.00h

Não Aprovado

Michelly Schaiane
Pizzinatto

TAE
08/11/2016 à
29/11/2017

CSE - CENTRO
SÓCIOECONÔMICO -

CSE

20162: 10.00h / 20171: 10.00h /
20172: 10.00h

Não Aprovado

Paola Azevedo TAE
08/11/2016 à
29/11/2017

CSE - CENTRO
SÓCIOECONÔMICO -

CSE

20162: 4.00h / 20171: 4.00h /
20172: 4.00h

Não Aprovado

Rolf Hermann
Erdmann

Professor
08/11/2016 à
29/11/2017

CAD - DEPARTAMENTO
DE CIÊNCIAS DA

ADMINISTRAÇÃO/CSE

20162: 2.00h / 20171: 2.00h /
20172: 2.00h

Não Aprovado

Fábio Henrique Costa
Corrêa

Aluno
Graduação

08/11/2016 à
29/11/2017

R$ 0,00
20162: 4.00h / 20171: 4.00h /

20172: 4.00h
Vanessa Custodia

Inacio
Aluno

Graduação
08/11/2016 à
29/11/2017

R$ 0,00
20162: 4.00h / 20171: 4.00h /

20172: 4.00h
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Número: 201611511

Situação: Aprovado  (22/03/2017 - Ad-referendum)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Projeto de Extensão

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
SIGPEX

Grande Área do conhecimento:

CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS

Caracterização

Área Temática Principal:

Educação

Linha de Extensão:

Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem

Entidades envolvidas:

Sapiens Parque, Secretaria de Educação

Área Temática Secundária:

Trabalho

Locais de Atuação

País MunicípioEstado

Brasil Santa Catarina .Florianópolis

Está vinculado a um programa?

Não

720.0

Carga Horária:
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INOVA-SALA: UM PROJETO INOVADOR PARA O ESTUDANTE DO FUTURO

Número: 201611511

Situação: Aprovado  (22/03/2017 - Ad-referendum)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Projeto de Extensão

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
SIGPEX

Descrição

As escolas do século XXI vêm buscando modelos inovadores de gestão e ambientes físicos diferenciados
para estimular seus estudantes a um olhar empreendedor e de geração de ideias. Diante disso, as escolas
precisam reinventar as técnicas de ensino adotadas, de modo a integrar e preparar técnicos e professores no
acompanhamento dos alunos e na preparação de futuros profissionais qualificados para o mercado de
trabalho. Sendo assim, observa-se que países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, têm investido
em seus habitats com o propósito de criar um ambiente organizacional capaz de potencializar o nível de
avanço tecnológico das indústrias locais, promovendo pesquisas ou desenvolvimento industrial.
A partir desse contexto voltado à inovação, por que não pensar em espaços físicos em escolas públicas e
privadas estruturadas e adaptadas para o estímulo ao empreendedorismo e inovação? A partir desse
questionamento é apresentada a proposta d Inova-Sala para o ensino médio.
Inova-Sala representa espaços físicos em escolas, que através do apoio de professores e técnicos com
diferentes habilidades e competências, buscam contribuir para a formação técnica dos estudantes,
permitindo a construção de conhecimento já nos primeiros passos no ensino do empreendedorismo aos
futuros profissionais do Brasil.
Com a criação de Inova-Salas, o Governo pode apoiar o desenvolvimento nacional, e juntamente com as
atuais legislações, encontros, seminários e orientações já existentes, reflexo de uma política do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, criar e fortalecer mecanismos e modelos que viabilizem
uma infraestrutura de ambientes voltados à inovação, ajudando no crescimento sustentável da economia
brasileira (MCTI, 2016).

Contexto:

Objetivo Geral: desenvolver ações de empreendedorismo aplicadas a alunos do ensino média que possam
impactar na geração de profissionais habilitados para o mercado.

Objetivos específicos: investigar modelos de empreendedorismo nacionais e internacionais aplicados ao
ensino médio; avaliar estruturas curriculares de escolas do públicas e privados no âmbito do ensino médio;
verificar a possibilidade de desenvolver estruturas físicas nas escolas que possam contribuir para a prática
do empreendedorismo; realizar palestras e seminários em escolas de modo a abardar a prática do
empreendedorismo.

Objetivos(Gerais e Específicos):

A partir de um levantamento de escolas de ensino médio, serão selecionadas de 5 a 10 escolas que possam
participar do projeto. Após essa fase, os participantes da pesquisa irão elaborar junto aos gestores escolas
um plano de ação que contemple atividades tanto nas escolas, como também no ambiente da universidade.
No sapiens parque, serão alocadas atividades de palestras e seminários para o estímulo do aluno à prática
do empreendedorismo. Também serão orientadores professores e gestores escolares sobre metodologias
que possam ser aplicadas para o estímulo do empreendedorismo no ensino médio. Após a fase de
conscientização, aproximadamente 6 meses, serão avaliados estruturas físicas nas escolas para o a criação
de espaços físicos que possam ser customizados para melhor atender alunos e professores a prática do
empreender, buscando-se parcerias com a empresas públicas e privadas na construção desses espaços.
Essa segunda etapa está prevista pra 6 meses.

Metodologia:
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O desdobramento de ações para a estruturação de espaços de suporte à inovação nos diversos estados
brasileiros, como vêm acontecendo em grande escala em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa
Catarina, demonstram o interesse dos gestores públicos em acelerar a criação e/ou ampliação da
infraestrutura para o incremento da inovação, em que todos estes ambientes podem ser chamados como
habitats de inovação. É importante destacar que em razão do alto risco envolvido em futuros processos que
envolvam ações de inovação, as Inova-Salas podem minimizar os riscos associados em iniciativas
inovadoras futuras, e maximizar os resultados de novos empreendimentos criados, constituindo-se assim em
excelentes e promissores espaços de criação de sistemas de inovação (ZOUAIN, 2003).

Justificativa:

A partir deste projeto de extensão, busca-se a formação de professores e gestores escolares ao trabalho
coletivo a partir de um conjunto de conhecimentos alinhados ao estudo do empreendedorismo, inovação,
economia e finanças pessoais, conhecimentos esses formatados numa linguagem simples e acessível aos
alunos, ou seja, jovens com anseio de se qualificar ao mercado e de conseguir um bom emprego, seja ele a
partir do seu próprio negócio, ou qualificando-se para ser contratado por uma empresa. No ambiente da
Inova-Sala, os alunos podem ser instigados a trabalhar em equipe, de modo a construir projetos de negócios
ou projetos sociais que possam ter, no futuro, o impacto social desejado.  Para isso, as escolas precisam
motivar e orientar seus alunos a participarem de ações extra-curriculares, ações essas  complementares a
educação formal dos alunos, e que certa,ente representam iniciativas importantes para a formação do seu
caráter profissional, considerando-se que esses jovens serão no futuro o que podemos chamar de: potenciais
formadores de opinião e trabalhadores do Brasil.

Resultados esperados:

apresentação em evento; publicação de artigo;

Planos de disseminação de resultados:

ALVARENGA NETO, R. C. D. A construção do conceito de gestão do conhecimento: práticas
organizacionais, garantias literárias e o fenômeno social. 2004. BELLAVISTA, J.; SANZ, L. Science and
technology parks: habitats of innovation: introduction to special section. Science and Public Policy, 2009.
CHENG, L. C.; DRUMMOND, P. H. F.; MATTOS, P. A Integração do trinômio tecnologia, produto e mercado
na pré-incubação de uma empresa de base tecnológica. Anais...  2004. DOLABELA, Fernando Celso.
Empreendedorismo no Brasil: uma metodologia revolucionária. online, 2005. DONALDSON, T.; PRESTON,
L. E. The stakeholder theory of corporation: concepts, evidence and implications. Academy Management
Review, 1995. DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. 2002.
EMPREENDE. Projeto: Centro de Empreendedorismo Tecnológico e Inovação, 2003. FILION, Louis Jacques.
Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos negócios. Revista de
Administração, 1999. FREIRE, Paulo; BETTO, Frei. Essa escola chamada vida. 2000. GASSE, Y.
Entrepreneurship Centres: Roles and Positioning in the Entrepreneurial Process. Strategies and Best
Practices of Entrep. Centres, 2002.

Referências Bibliográficas:
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INOVA-SALA: UM PROJETO INOVADOR PARA O ESTUDANTE DO FUTURO

Tipo:

Número: Data de

Situação:

Extensão

201611511 08/12/2016

Aprovado  (22/03/2017 - Ad-referendum)

Forma de Extensão: Projeto de Extensão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Projeto de Extensão

PRO-REITORIA DE EXTENSÃO
SIGPEX

Não recebe aporte financeiro.

Financeiro
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