
Cultura empreendedora será disseminada em escolas  
 
Com o objetivo de divulgar e multiplicar a cultura empreendedora entre alunos do ensino 
fundamental e médio, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São 
Paulo (Sebrae-SP), por meio do Escritório Regional Capital Norte, lança amanhã o Programa 
Educação Empreendedora, para diretores e representantes de escolas da região, centro e Vila 
Mariana.  
 
"A ideia é do programa sensibilizar esse público para que eles incluam a disciplina de 
empreendedorismo na grade curricular, ou extracurricular, dos alunos", explica Caroline 
Minucci, responsável pelo projeto.  
 
A partir das 9h, haverá uma palestra de apresentação do Programa Educação Empreendedora 
e depois haverá debate entre os participantes e um café da manhã. A participação é gratuita. 
 
O Sebrae-SP tem alguns produtos voltados à educação empreendedora. Para crianças e jovens 
de 6 a 14 anos, trata-se do "Jovem Empreendedor Primeiros Passos". A partir de histórias, 
interação com a natureza e atividades manuais, dependendo da idade dos alunos, são 
estimuladas habilidades empreendedoras, como a iniciativa e a cooperação. Já no ensino 
médio, os professores treinados na metodologia do Sebrae-SP propõem um programa de 
módulos sequenciais, que desenvolvem o comportamento empreendedor, bem como 
conteúdos sobre como montar um plano de negócio e desenvolvimento de habilidades 
gerenciais. 
 
Nesse primeiro evento na capital paulista, a expectativa é a presença de 200 pessoas, entre 
diretores e representantes de escola. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 2976-
2988 ou pelo e-mail carolineas@sp.sebrae.com.br. "O desenvolvimento do comportamento 
empreendedor é importante independentemente da pessoa se tornar dona do próprio negócio. 
São atitudes importantes para a vida", comenta Caroline.  
 
Bolsas de fomento 
 
Estão abertas inscrições para edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq/MCT) que se destina à contratação de equipe de pesquisadores nas 
empresas. A entidade vai destinar R$ 20 milhões para investir em pesquisa dentro das micro, 
pequenas e médias empresas com o lançamento do programa RHAE - Pesquisador na 
Empresa. 
 
A agência vai receber projetos estimulem o desenvolvimento tecnológico de produtos ou 
processos para aumentar a competitividade das empresas por meio da inovação, do 
adensamento tecnológico e dinamização das cadeias produtivas. 
 
Os recursos para financiamento das propostas são do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT) e de fundos setoriais. Pelo menos 30% do valor total serão 
destinados a propostas desenvolvidas em empresas sediadas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. Os projetos podem ter o valor máximo de R$ 300 mil e a contrapartida das 
instituições proponentes deverá corresponder a 20% do valor proposto no projeto. 
 
Serão financiadas bolsas de fomento tecnológico, compreendendo a modalidade de Bolsa de 
Estímulo à Fixação de Recursos Humanos de Interesse dos Fundos Setoriais (SET), além de 
bolsas de Iniciação Tecnológica Industrial (ITI) e bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e 
Industrial (DTI). 
 
Com essa ação, o CNPq visa apoiar principalmente as atividades de pesquisa tecnológica e de 
inovação que estimulem a inserção de mestres e doutores nas empresas.  
 
A próxima rodada de seleção receberá projetos até às 18h do dia 3 de julho e divulgará os 
resultados no dia 25 de julho. As contratações se iniciarão duas semanas após a divulgação 
dos resultados.  



 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 jun. 2009, São Paulo, p. C6. 


