MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PRÓ‐REITORIA DE PESQUISA, PÓS‐GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

ANEXO I ‐ PLANO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA EMPREENDEBOLSAS 2022

1. Dados da proposta
Nome do(a) Proponente (Responsável pela
Comissão de Inovação e Empreendedorismo)

João Antônio Gomes Pereira

2. Resumo das ações planejadas pela Comissão de Inovação e Empreendedorismo:
Reuniões regulares;
Eventos de estímulo ao empreendedorismo no campus conforme as áreas de atuação dos diferentes
cursos, buscando contemplar a todas;
Produção de conteúdo e publicar nas redes sociais sobre as atividades do Núcleo de Empreendedorismo e
sobre empreendedorismo na página do facebook existe sobre educação empreendedora;
Promover estímulo ao ensino, pesquisa e extensão de propostas inovadoras em acordo com as diferentes
coordenações de cursos existentes e direção do campus;
Difusão de iniciativas fomentadoras do empreendedorismo no campus;
Atividades de mobilização dos alunos para o desenvolvimento de ações empreendedoras, controle da
agenda da CIE,
Prospecção de eventos de empreendedorismo,
Ações de comunicação integradas com as demais ações da Agipampa, com a Conexão Pampa, entre
outros.
Elaborar e propor ações diversas sobre empreendedorismo e educação empreendedora conforme a
necessidade identificada em cada curso e áreas de atuação dos mesmos.
Executar projetos de pesquisa sobre empreendedorismo.

3. Descrição detalhada das atividades do(a) bolsista
Organizar reuniões e eventos; Redigir atas; Produzir conteúdo e publicar nas redes sociais sobre as
atividades do Núcleo de Empreendedorismo; Organizar documentos do núcleo no Google Drive; Agendar e
Secretariar reuniões entre o núcleo e a comunidade; Pesquisar e Trazer propostas inovadoras para os
processos existentes no núcleo; contribuir na difusão de iniciativas fomentadoras do empreendedorismo no
campus; auxiliar nas propostas para mobilização dos alunos para o desenvolvimento de ações
empreendedoras, controle da agenda da CIE, prospecção de eventos de empreendedorismo, coordenar
ações de comunicação com as outras; Participar da organização de cursos, oficinas e Workshops que forem
propostos pela Comissão de Inovação e Empreendedorismo; Organizar palestras na área de Inovação e
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Empreendedorismo; Divulgar os cursos e as atividades realizadas pela universidade para a comunidade
externa; Elaborar material para divulgação das ações de Inovação e Empreendedorismo; Atualizar, com
anuência de servidor(a), das redes sociais da Comissões de Inovação e Empreendedorismo; Propor materiais
para publicação na página institucional; Buscar Casos de sucesso sobre inovação e empreendedorismo em
outras Universidades para serem relatados no Campus; Buscar editais de fomento (interno ou externo) ao
Empreendedorismo e Inovação; Criar relatório com oportunidades de inovação e empreendedorismo nos
projetos de ensino, extensão e pesquisa, sob coordenação da comissão de Inovação e Empreendedorismo;
Participar em reuniões e capacitações que forem propostas. Elaboração do projeto de pesquisa sobre
empreendedorismo e assuntos a ele relacionados, na área do campus de São Borja em conjunto com
docentes, realizando a coleta de dados, análises e relatório final;

4. Cronograma de atividades do(a) bolsista
MÊS

ATIVIDADES
(adicionar quantas linhas forem necessárias)
Reuniões regulares;
Pesquisas sobre empreendedorismo no
Campus
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cursos, buscando contemplar a todas;
Produção de conteúdo e publicar nas
redes sociais sobre as atividades do
Núcleo de Empreendedorismo e sobre
empreendedorismo na página do
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facebook existe sobre educação
empreendedora;
Promover estímulo ao ensino, pesquisa e
extensão de propostas inovadoras em
acordo com os diferentes coordenações
de cursos existentes e direção do
campus;
Difusão de iniciativas fomentadoras do
empreendedorismo no campus;
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Atividades de mobilização dos alunos
para o desenvolvimento de ações

X

X

X

X

empreendedoras, controle da agenda da
CIE,
Prospecção de eventos de
empreendedorismo,
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Ações de comunicação integradas com
as demais ações da Agipampa, com a
Conexão Pampa, entre outros.
Elaborar e propor ações diversas sobre
empreendedorismo e educação
empreendedora conforme a necessidade
identificada em cada curso e áreas de
atuação dos mesmos.

5. Resultados esperados
a) Conhecer e fazer um diagnóstico sobre o empreendedorismo no campus, a fim de planejar ações
em sintonia com a realidade local.
b) Estímulo ao conhecimento sobre o empreendedorismo e inovação em suas diferentes dimensões e
aplicações, com ênfase áreas de atuação dos cursos e projetos de ensino, pesquisa e extensão do
campus;
c) Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora e inovadora na universidade em
sentido geral e nos cursos do campus de forma especifica;
d) Incentivar nos acadêmicos de graduação e pós-graduação do campus o empreendedorismo e
inovação;
e) Contribuir para que discentes passem a utilizar dos conhecimentos relacionados ao
empreendedorismo e inovação como mais uma das oportunidades para trabalho e renda;
f)

Somar esforços no processo de desenvolvimento regional.

g)

Aumentar o número de projetos de ensino, pesquisa e extensão e o interesse pelos mesmos entre
docentes, discentes e técnicos administrativos e educacionais.
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