
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

Taubaté, 28 de março de 2017. 

 

       Edital – N° 01/2017 

Dispõe sobre o programa Futuro Empreendedor Sebrae  

para Estudantes de Graduação UNITAU - 1º período letivo 

de 2017. 

 
 
 

A Pró-reitoria Estudantil, com o apoio da Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da 

Universidade de Taubaté, anuncia, em 28 de março de 2017, a abertura do Edital referente ao Programa 

Futuro Empreendedor Sebrae - 1º período letivo de 2017, voltado a alunos dos cursos presenciais de 

graduação da UNITAU. 

 
 
 
1. DO OBJETIVO DO PROGRAMA 
 
Fomentar a cultura empreendedora entre os alunos de graduação da Universidade de Taubaté, e 

propiciar aos alunos: 

 conhecimento, desenvolvimento e práticas empreendedoras/intraempreendedoras; 

 aprimoramento pessoal e profissional;  

 auxílio na formação das competências procuradas no mercado de trabalho; 

 ampliação de sua possibilidade de sucesso.  

 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
 
 

 Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos de vida civil nos termos do artigo 5º do 

código civil brasileiro. 

 Estar regularmente matriculado em curso de regime semestral durante todo o Programa. 

 Realizar a inscrição até às 13h do dia 03/04/2017 no link:  
https://goo.gl/forms/fEWsquzjzzPzvKJx2 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/fEWsquzjzzPzvKJx2


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
3. DO NÚMEROS DE VAGAS: 
 
 Serão concedidas 200 vagas aos alunos do Departamento de Economia Contabilidade e 
Administração da UNITAU e 200 vagas aos alunos dos demais cursos da Universidade. Será levada em 
consideração a ordem de inscrição no site, caso haja uma procura maior que o número de vagas.   
 
 
4. DAS ETAPAS DO PROGRAMA: 
 
 

Alunos ECA 

 

04/04 - Apresentação do Programa e aula inaugural - das 19h às 22h30, no Auditório do Departamento de 

Engenharia Civil da UNITAU. 

12/04 - Devolutiva (por e-mail) do Check up para identificar os conhecimentos do aluno sobre gestão e 

empreendedorismo. O aluno receberá também as sugestões para o desenvolvimento das competências.  

12/04 a 24/07 - Período para realização dos 6 cursos EAD, cada um com 3 horas de duração, que abordam os 

temas mais recorrentes na gestão de negócios, discutidos em sala de aula e que trabalham as competências do 

profissional do futuro: 

Tema  Competência Trabalhadas  Opção de Curso - exemplos  

Empreendedorismo  Criatividade, Inteligência Emocional, 

Flexibilidade cognitiva e pensamento crítico  

 Criatividade 

 Empreendedorismo  

Finanças  Tomada de decisão, negociação, resolução de problemas e 

pensamento crítico  

 Fluxo de Caixa 

 Preço de Venda (Comércio, 

serviço ou Indústria)  

Inovação  Pensamento Crítico, Resolução de problemas complexos, 

coordenação, orientação para servir  

 Responsabilidade Social 

Empresarial 

 Sustentabilidade  

Marketing  Tomada de Decisão, negociação, orientação para servir   Ganhe Mercado  

Pessoas  Orientação para servir, coordenação, resolução de problemas 

complexos, Inteligência emocional e negociação, gestão de 

pessoas  

 Equipe Motivada  

Planejamento  Tomada de Decisão, coordenação, resolução de problemas, 

negociação  

 Invista no Planejamento 

 Viabilidade do Negócio  

 

28/07 - Prazo máximo para a entrega dos comprovantes dos 6 cursos EAD no setor de Atividades 

Complementares do Departamento ECA.  

07/08 - Cerimônia de entrega do Certificado de conclusão do Programa aos alunos que cumprirem todas as etapas 

da trilha propostas e atividade presencial "Como ser um consultor dentro ou fora da empresa".  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

Alunos dos demais cursos 

 

11/04 - Apresentação do Programa e aula inaugural - das 19h às 22h30, no Auditório do Departamento de 

Engenharia Civil da UNITAU. 

19/04 - Devolutiva (por e-mail) do Check up para identificar os conhecimentos do aluno sobre gestão e 

empreendedorismo. O aluno receberá também as sugestões para o desenvolvimento das competências.  

19/04 a 24/07 - Período para realização dos 6 cursos EAD, cada um com 3 horas de duração,  que abordam os 

temas mais recorrentes na gestão de negócios, discutidos em sala de aula e que trabalham as competências do 

profissional do futuro: 

Tema  Competência Trabalhadas  Opção de Curso - exemplos  

Empreendedorismo  Criatividade, Inteligência Emocional, 

Flexibilidade cognitiva e pensamento crítico  

 Criatividade 

 Empreendedorismo  

Finanças  Tomada de decisão, negociação, resolução de problemas e 

pensamento crítico  

 Fluxo de Caixa 

 Preço de Venda (Comércio, 

serviço ou Indústria)  

Inovação  Pensamento Crítico, Resolução de problemas complexos, 

coordenação, orientação para servir  

 Responsabilidade Social 

Empresarial 

 Sustentabilidade  

Marketing  Tomada de Decisão, negociação, orientação para servir   Ganhe Mercado  

Pessoas  Orientação para servir, coordenação, resolução de problemas 

complexos, Inteligência emocional e negociação, gestão de 

pessoas  

 Equipe Motivada  

Planejamento  Tomada de Decisão, coordenação, resolução de problemas, 

negociação  

 Invista no Planejamento 

 Viabilidade do Negócio  

 

28/07 - Prazo máximo para envio dos comprovantes dos 6 cursos EAD para o e-mail 

nucleodeoportunidades@unitau.br . O aluno deverá aguardar um e-mail de confirmação do recebimento. 

09/08 - Cerimônia de entrega do Certificado de Conclusão do Programa aos alunos que cumprirem todas as 

etapas da trilha propostas e atividade presencial "Como ser um consultor dentro ou fora da empresa".  

 

5. DAS HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
 
 Ao final do processo o alunos deverão apresentar cópia do Certificado de Conclusão do 

Programa ao setor de AACC de seu curso para cômputo das respectivas horas.  

 

 Ao realizar a  inscrição, o aluno reconhece estar ciente e de acordo com o conteúdo deste edital. 

 

Taubaté, 28 de março de 2017. 


