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PROJETO DE EXTENSÃO:
Edital de participantes do projeto de extensão

Empreendedorismo Econômico-Social:
O que é? O que faz? Quem faz? Como faz? O que fazer?

Introdução e apresentação:
Atividade de extensão é para ser desenvolvida por estudantes. Os professores são
apenas propositores iniciais e coordenadores1. Os organizadores, ordenadores e
realizadores são os estudantes. Como atividade complementar ao ensino e pesquisa, a
extensão requer e oferece não apenas aprendizagem e conhecimento mas também
aplicação do conhecimento e aprendizagem pela prática e pela experiência vivida.
Este edital visa chamar os estudantes dos cursos do CSE-UFSC para conhecerem,
se candidatarem e participarem do projeto de extensão Empreendedorismo EconômicoSocial. A participação é voluntária e sem bolsa. Dará certificado para os participantes dos
blocos de atividades.
O objetivo geral é, a partir do conceito e caracterização do empreendedorismo
econômico-social e do conhecimento e mapeamento de inciativas sociais (O que é? O que
faz? Quem faz?), colocar grupos de estudante em contato com projetos implementados
por instituições sociais para, a partir de visitas e vivências (Como faz?), contribuir para
aumentar a sustentabilidade econômica e o impacto social dos projetos (O que fazer?).
Em termos específicos, para os estudantes, visa, primeiro, dar conhecimento das
várias iniciativas de empreendedorismo social, e, segundo, incentivar o contato e vivência
com projetos sociais para, a partir da experiência, reflexão e discussão, propor melhorias.
Para as instituições sociais, visa dar a contribuição dos estudantes universitários, com
suas ideias inovadoras, para melhorar a sustentabilidade econômica e gerencial e
aumentar a abrangência e impacto social do projeto.

Primeira reunião e inscrições:

1

Os professores Wagner Leal Arienti e Armando de Melo Lisboa são os propositores do projeto de
extensão Empreendedorismo Econômico-Social: O que é? O que faz? Quem faz? Como faz? O que fazer?
A estudante Gabriela Kluge Moraes é a bolsista de extensão.

A primeira reunião está prevista para a segunda semana de abril. Precisamos saber
de seu interesse, disponibilidade e melhor horário para a reunião.
Os estudantes motivados e interessados devem preencher a inscrição no endereço:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V71Q4849Lz8KOVG3EBD9zNZHWxwDbw
9gLyBAvDvH0pw/edit?usp=sharing

Apresentação do projeto:

Primeiro bloco de atividades: O que é? O que faz?

O primeiro bloco de atividades tem o objetivo de conhecer o conceito de
empreendedorismo e empreendedorismo social para identificar ações sociais,
empreendedoras e inovadoras e diferenciá-las em relação a caridade, assistencialismo e
ativismo social e político. Uma definição ampla, prática e aplicável de empreendedorismo
social será estudada a partir do conhecimento de experiências já realizadas e em
andamento, principalmente apoiadas por universidades e seus estudantes.
Esta atividade será fruto de pesquisa feita pelos estudantes, orientada pelos
professores, a informações disponíveis na internet sobre empreendedorismo social e seus
projetos.
A partir de pesquisa, haverá a apresentação pelos estudantes de seminário
quinzenal. Este bloco será realizado durante os meses de abril, maio e junho.
Para os participantes deste bloco de atividades, com mínimo de 75% de presença
nos seminários e participação em seminário (grupo), será concedido certificado de 30
horas.

Segundo bloco de atividades: Quem faz?
A segunda atividade é conhecer instituições envolvidas, de várias formas, com
projetos empreendedores. Nesta etapa, será feita uma pesquisa, na internet, de instituições
envolvidas com projetos sociais, sejam universidades, instituições financiadoras,
instituições de mentoria e projetos em implementação. Haverá um mapeamento das
instituições ligadas a empreendedorismo social, sejam instituições internacionais,
estrangeiras, nacionais, regionais e locais.
Os participantes formarão grupos para selecionar instituições e projetos que farão
contatos para visitas. Isto permitirá a escolha do projeto para vivência e experiência.
Os participantes deste bloco devem apresentar resultados de sua pesquisa em
seminário do grupo com definição de projetos a serem visitados e selecionados para
vivência. A participação neste bloco, com realização de atividades específicas, durará de
maio a julho. Será concedido certificado de 30 horas.

Terceiro bloco de atividades: Como faz? O que fazer?
Identificadas, selecionadas, visitadas e escolhidas as instituições e projetos
sociais, a ação seguinte será de conhecer a sua prática: Como fazem? Esta é a
oportunidade de aprender com a experiência e a vivência. Os participantes conhecerão
projetos in loco, com repetidas visitas, se possível com experiência de realizar e
compartilhar as ações do projeto.
Após a vivência e aprendizado, vem a contribuição dos estudantes. O que fazer
para ampliar o alcance do projeto? O que fazer para melhorar sua sustentabilidade
financeira? O que fazer para alavancar sua posição econômica? O que fazer para
reproduzir o projeto em outras áreas? O que fazer para incluir mais pessoas, sejam
participantes, sejam beneficiários? O que fazer para aumentar o impacto social?
Esta atividade durará de julho a novembro. Em dezembro, haverá apresentação de
seminários das experiências e das propostas. Será concedido certificado de 60 horas para
estudantes participantes deste bloco.
Mais informações serão prestadas na primeira reunião. Faça a inscrição e
entraremos em contato.

