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REGULAMENTO 2017-1 

 

CAPÍTULO 1 – DA APRESENTAÇÃO E DOS OBJETIVOS 

 
1.1. O programa UFG Empreende é uma realização do Centro de Empr eendedorismo e Incubação da UFG. Foi 

planejado para apoiar o desenvolvimento de atitudes empreendedoras no ambiente acadêmico. No segundo 
semestre de 2017 serão ofertadas quatro turmas, abertas aos alunos  de graduação e pós-graduação, servidores e 
professores da UFG.  

 
O UFG Empreende tem como objetivo geral: 

 Desenvolver competências empreendedoras na comunidade acadêmica. 

 
O UFG Empreende tem como objetivos específicos: 

 Sensibil izar a comunidade acadêmica para o empreendedorismo;  

 Capacitar o estudante para a elaboração de um modelo de negócios validado com potenciais clientes, 

fornecedores e parceiros; 

 Discutir diferentes formas de se empreender 

 

CAPÍTULO 2 – DAS CATEGORIAS 

 
2.1. O UFG Empreende terá duas categorias no segundo semestre de 2017 

 
a) UFG Empreende de Negócios: Curso de empreendedorismo que discute competências empreendedoras e 

apresenta ferramentas para o desenvolvimento de ideias de negócios; 
b) UFG Empreende Social: Curso de empreendedorismo que apresentará o processo de estruturação de 

ideia e como acontece o desenvolvimento de projetos sociais, organizações em fins lucrativos (ONGs) e 
outros tipos de organizações que não visem o lucro. Não abrange negócios de impacto social.  

 

CAPÍTULO 3 – DO PÚBLICO-ALVO E VAGAS 

 

2.1. O UFG Empreende é voltado para estudantes, professores, servidores e pesquisadores da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 
 
2.2. Para a inscrição, é obrigatória a comprovação de vínculo com a Universidade Federal de Goiás, conforme 

disposto no item 2.1. 
 
2.3. As inscrições para a edição 2017/2 do UFG são feitas de forma individual, ou seja, não é necessário fazer parte 
de uma equipe para a inscrição; 

 
2.4. Em 2017/2 o UFG Empreende acontecerá em quatro turmas, nos locais e horários abaixo: 
 

UFG Empreende de negócios: 
Terças-feiras das 14h00 às 18h00 – Campus Samambaia 
Quartas-feiras das 14h00 às 18h00 – Campus Samambaia 
Quartas-feiras das 18h00 às 22h00 – Campus Colemar Natal e Silva (Setor Universitário) 

 
UFG Empreende Social: 
Quintas-feiras das 14h00 às 18h00 – Campus Samambaia 
 

2.5. Para cada turma serão disponibilizadas 45 (quarenta e cinco) vagas, totalizando 180 (cento e oitenta) vagas 
para o programa em 2017/2. 
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CAPÍTULO 3 – DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições serão on-line de forma gratuita, entre os dias 30 de agosto e 04 de setembro de 2017. O 

endereço eletrônico para efetuar a inscrição é www.cei.ufg.br. 
 

3.2. É pré-requisito para a inscrição a participação do candidato na Palestra “Empreendedorismo em Dois 

Tempos”, realizada pelo Sebrae. Na palestra, 30 minutos serão dedicados para esclarecimentos sobre o UFG 

Empreende, com uma breve apresentação dos conteúdos que serão tratados, o funcionamento das aulas e as 

atividades previstas. O candidato deve escolher um dos horários abaixo para participar  da Palestra: 

 

Palestra Empreendedorismo em Dois Tempos  

28/08/2017: 

Campus Aparecida de Goiânia, das 13h às 15h; 

Campus Colemar Natal e Silva (Setor Universitário), das 18h às 20h. 

29/08/2017: 

Campus Samambaia, das 09h às  11h; 
Campus Samambaia, das 14h às  16h; 

Campus Colemar Natal e Silva (Setor Universitário), das 18h às 20h. 

 

3.3. Não serão oferecidos outros horários  para a realização da palestra. O candidato que não participar da palestra 

“Empreendedorismo em Dois Tempos” não estará apto a participar da seleção para a edição 2017/2 do UFG 

Empreende. 
 
3.4. A inscrição no UFG Empreende é de responsabilidade do candidato.  
 
3.5. A inscrição no UFG Empreende implicará a total aceitação do presente Regulamento. 

3.6. Ao fazer a inscrição o candidato deve indicar de qual turma/horário ele deseja participar.  

 

CAPÍTULO 4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

4.1. São requisitos para inscrição no UFG Empreende: 
 
4.1.1. Ser estudante, professor, servidor ou pesquisador vinculado à Universidade Federal de Goiás; 

4.1.2. Participar da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos em pelo menos um dos horários 

disponibilizados, oportunidade em que serão feitos esclarecimentos sobre o curso UFG Empreende; 

4.1.3. Preencher corretamente o formulário de inscrição.  
 

CAPÍTULO 5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
5.1. O processo seletivo será realizado por uma banca composta por professores da UFG e consultores do Centro 

de Empreendedorismo responsáveis por analisar as respostas fornecidas no formulário de inscrição, selecionando 
os participantes com perfi l  considerado mais adequado para o curso. 
 
5.2. O processo seletivo será realizado entre os dias 05 e 11/09/17. 

 
5.3. O candidato que não tiver participado da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos terá sua inscrição 
cancelada.  
 

 
 

http://www.cei.ufg.br/
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CAPÍTULO 6 – CRONOGRAMA 

 
6.1. O cronograma do UFG Empreende está apresentado na tabela abaixo: 

 
Descrição da atividade Período 

1. Lançamento do regulamento do UFG Empreende 15/08/2017 

2. Realização da palestra Empreendedorismo em Dois 
Tempos  

28 e 29/08/17 

3. Período de inscrição  30/08/17 a 04/09/17 

4. Avaliação dos formulários de inscrição pela banca e 
seleção  

04 a 11/09/17 

5. Divulgação dos selecionados 11/09/17 

6. Início das aulas 12, 13 e 14/09/17 

7.   Semana final das aulas  30/10 a 01/11/17 

 
 
6.1.1. As datas acima poderão sofrer alterações. Caso isso ocorra, serão divulgadas novas datas com antecedência.  

 

CAPÍTULO 7 – PERÍODO E ATIVIDADES DO UFG EMPREENDE 

 

7.1. As atividades serão desenvolvidas em 8 semanas, com 1 encontro semanal , com duração de quatro horas 

cada, considerando-se este o ciclo do UFG Empreende. 

7.2. Para as turmas do UFG Empreende de negócios os encontros semanais serão nas terças- feiras (das 14 às 18 
horas, no Campus Samambaia); ou quartas-feiras (sendo uma turma das 14 às 18 horas (Campus Samambaia) e 
outra das 18 às 22 horas  (Praça Universitária). O candidato deverá selecionar o horário de preferência no 

momento da inscrição. 

7.3. Para as turmas do UFG Empreende Social os encontros semanais serão nas quinta- feiras (das 14 às 18 horas), 
no Campus Samambaia.  

7.4. Não será permitida a reposição de aulas em outra turma/horário. O aluno só poderá frequentar as aulas na 

turma para a qual fora selecionado. 

7.5. Na última semana de aula será realizada a banca com apresentação final dos projetos (Modelos de negócios – 
Canvas para o UFG Empreende de Negócios e Projetos Sociais para o UFG Empreende Social ) desenvolvidos em 

todas as turmas, a fim de que se escolha o melhor projeto. Trata-se da oitava aula do módulo. 

 

CAPÍTULO 8 – DA CERTIFICAÇÃO 

 

8.1. Os participantes receberão certificado de 60 horas pela participação no curso, sendo 32 horas dos encontros 

presenciais e 28 horas das atividades extraclasse. 
 
8.2. Só receberá o certificado o participante que tiver no máximo 2 (duas) faltas nas aulas presenciais.    
 
CAPÍTULO 9 – DA DIVULGAÇÃO  

 

9.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço: www.cei.ufg.br . 

 
9.2. Será reservado aos realizadores do UFG Empreende o direito de divulgar os nomes dos  participantes, imagens 

e respectivos projetos finais (Modelos de negócios – Canvas) em veículos de comunicação, seminários e outros 

http://www.cei.ufg.br/
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eventos. 
 
 
CAPÍTULO 10 – DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO 
 

10. Será eliminado o candidato que:  
a) Não preencher requisitos mínimos para inscrição.  
b) Não atender os prazos estabelecidos no regulamento. 
c) Não participar da palestra Empreendedorismo em Dois Tempos.   

 

CAPÍTULO 11 – INÍCIO DO PROGRAMA UFG EMPREENDE 

 

11.1. As aulas terão início no dia 11 de setembro de 2017 (turmas de terça-feira), 12 de setembro de 2017 (turmas 
de quarta-feira) e 13 de setembro de 2017 (turmas de quinta-feira). 

11.2. O término do programa está previsto para ocorrer na semana do dia 30 de outubro de 2017.   

 

CAPÍTULO 12 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
12.1. Os interessados poderão contar com os serviços de orientação e, em casos de dúvidas, atendimentos por 

meio do e-mail: ufgempreende@gmail.com. 
 
12.2. O material  entregue para participar do UFG Empreende, bem como a documentação exigida, não serão 
devolvidos aos seus autores. A organização se responsabiliza pela não divulgação do material disponibilizado pelos 

participantes sem a autorização prévia de seus autores. 

 
12.3. Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento, serão resolvidos pel o 

Comitê Organizador do UFG Empreende. 
 

 

 

Goiânia, 15 de agosto de 2017. 
 

 
 

 

 

mailto:ufgempreende@gmail.com

