
CIDADE 
EMPREENDEDORA 

Beneficios para o Participante 

Escola: 

Visitas aos espaços empreendedores da UFRN; 

Selo de Escola  Participante do Cidade 
Empreendedora; 

Divulgaça o nas mí dias do projeto; 

Divulgaça o nas mí dias da UFRN; 

Capacitaça o dos docentes sobre 
empreendedorismo; 

Professores: 

 Capacitaça o em compete ncias 
empreendedoras; 

 Certificado de capacitaça o e orientaço es em 
empreendedorismo; 

Alunos: 

 Capacitaça o sobre empreendedorismo e  
inovaça o e tecnologia; 

 Contribuir no despertar  do planejamento de 
carreira; 

 Conhecer casos de sucesso de outros jovens 
com tecnologia, inovaça o e 
empreendedorism.; 

 Conhecer espaços de tecnologia, inovaça o e 
empreendedorismo da UFRN. 

Fale conosco 

@Cidade.empreendedora 

 

fb.me/CidadeEmpreendedoraUFRN  

 

cidadeempreededora01@gmail.com 
 

 

Despertando seu poder empreendedor 

Projeto de Extensa o/2018 



Formula rio de Adesa o ao Projeto 

Formula rio de Adesa o ao projeto de extensa o Cidade 

Empreendedora da UFRN em 2018. Este e  um projeto que 

trata sobre a educaça o empreendedora em escolas da cidade 

de Natal. Sera o realizadas atividades como o curso de 

capacitaça o de professores, distribuiça o de cartilha e a 

execuça o de feira de empreendedorismo, sendo realizado 

atrave s da parceria entre MIDAS, PROPESQ-UFRN E 

LABPEMOL. 

Escola:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Diretor:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Professor:__________________________________________________________ 

Endereço___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Telefone: (____) ___________-____________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Interesse em: 

Curso de Capacitaça o; 

Cartilha 

Feira de Empreendedorismo 

 

 

Aço es do Projeto 

1. Cursos de capacitaça o da equipe e professores do ensino 

me dio e fundamental; 

 

2. Feira do empreendedor em escolas participantes do 

projeto;  

 

3. Confecça o de uma cartilha ou livreto sobre 

empreendedorismo e cases de empreendedores;  

 

4. Programa de mí dia semanal para divulgar o 

empreendedorismo, a inovaça o e a cie ncia de uma forma 

geral. 

Importa ncia do Projeto 

 Cidade Empreendedora e  um projeto da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte com o intuito de dispersar a cul-

tura do empreendedorismo e ajudar na divulgaça o da cie ncia para 

a comunidade em geral, atrave s de aço es realizadas junto aos 

docentes e discentes das escolas de ensino fundamental do muni-

cí pio de Natal.  

 O projeto tem como finalidade levar aos alunos a impor-

ta ncia de buscarem empreender na vida, tornando-se senhores de 

seus destinos, e assim melhor planejando a sua carreira e sendo 

capazes de observar as oportunidades na sociedade, para se arris-

car e enveredar no caminho do empreendedorismo. 

Ser Empreendedor 

 Numa visa o mais simplista, podemos entender 

como empreendedor aquele que inicia algo novo, que ve  o 

que ningue m ve , enfim, aquele que realiza antes, aquele 

que sai da a rea do sonho, do desejo, e parte para a aça o.  

Empreendedorismo 

 O que te diria um diciona rio se voce  perguntasse a 

ele o que e  EMPREENDEDORISMO? 

 “É a disposição para identificar problemas e oportunida-

des e investir recursos e competências na criação de um negó-

cio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudan-

ças e gerar um impacto positivo.” 

 Se queremos ser bastante objetivos, e  bem por aí ! So  que, 

para no s, ele vai um pouco mais ale m. Certamente, bem ale m 

de algumas linhas de definiço es… 

Por que ser Empreendedor 

Ja  se perguntou o por que ser empreendedor? Que tal 

pensar em uns bons motivos: 

1. Porque construir uma empresa e  a melhor diversa o 

que voce  pode ter . 

2. Porque ao trabalhar para si pro prio voce  podera  con-

trolar o seu pro prio destino . 

3. Porque voce  podera  seguir sua paixa o e ganhar dinhei-

ro ao mesmo tempo . 

4. Porque quando voce  e  o patra o e  voce  quem faz as 

regras . 


