
Empreendedorismo ganha
espaço nas universidades

EDUCAÇÃO EMPRESARIAL

DA AGÊNCIA SEBRAE

A s aulas nas universi-
dades recomeçaram
no mês passado e 14
instituições de ensino

superior passaram a oferecer
a seus alunos, de forma inédi-
ta, educação voltada ao em-
preendedorismo. Ao todo,
mais de 16 mil estudantes se-
rão beneficiados por um con-
vênio assinado entre o Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Se-
brae) e essas instituições de
ensino em todo o País.

A proposta é formada por
quatro iniciativas, que envol-
vem a criação de uma discipli-
na de empreendedorismo na
grade das universidades; utili-
zação de uma ferramenta vir-
tual de ensino chamada Biz-
Game Campus para que os alu-
nos aprendam a tomar deci-
sões empresariais; estímulo a
pesquisas na área de empreen-
dedorismo; e licenciamento
para as escolas utilizarem a
metodologia Sebrae de capaci-
tação empresarial, a exemplo
do Empretec, criado pela Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU) e aplicado, com exclusi-
vidade, no Brasil pelo Sebrae

“O objetivo é capacitar as
instituições de ensino para se
tornarem atores cada vez mais
relevantes no desenvolvimento
regional e nacional, formando
profissionais com capacidade
de empreender, seja nas em-
presas, seja por meio da cria-
ção de seus próprios negócios”,
afirma o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto. “Hoje, é funda-
mental pensarmos em educa-
ção empreendedora quando
falamos de formação de jovens
para entrar no mercado de tra-
balho”, completa Barretto.

As instituições de ensino
podem escolher quais iniciati-
vas querem oferecer a seus
alunos. No caso do BizGame
Campus, o professor cria um
jogo virtual em que os estu-
dantes decidem o que fazer
em situações que simulam o

cotidiano de um empresário. 
Para chegar a essa etapa, é

fundamental que aulas ante-
riores tenham trabalhado os
conceitos necessários para que
a prática seja proveitosa. Já no
caso dos cursos do Sebrae, são
os próprios professores das
universidades, devidamente
capacitados pela instituição.

As parcerias com as insti-
tuições de ensino superior
começaram em 2010, com

apenas seis universidades,
casos da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM), em São Paulo; a Univer-
sidade Católica de Brasília
(UCB), a Universidade de Bra-
sília (UnB) e o Centro de Ensi-
no Unificado de Brasília (Uni-
Ceub), em Brasília; a Funda-
ção Dom Cabral (FDC), em
Minas Gerais; e a Faculdade
Social  da Bahia (FSB),  na
Bahia. Os resultados foram
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A primeira semana de abril cedeu amplo espaço
para iniciativas de conscientização sobre o Autismo.
Com data mundial instituída pela ONU para o dia 2 de
abril e a lei 12.764, chancelada no Brasil em 27 de
dezembro de 2012, o Autismo angariou notícias. Foi
merecedor de artigos, reportagens, discussões, mobi-
lização pelas redes sociais, pessoas e monumentos
vestidos de azul. Importante, mas não o suficiente.

Alguns temas, em especial os que tratam da in-
clusão social, precisam ser incorporados com frequên-
cia ao noticiário e mais: precisam ser debatidos e de-
fendidos pela sociedade. O registro de datas mundiais
cumpre o papel de alerta, mas, depois de algum tem-
po, cai no esquecimento (a não ser daqueles que de fa-
to vivenciam os problemas). Novos registros sub-
stituem os anteriores e assim se passa mais um ano de
muitos registros e poucas práticas.

Avanços existem, sem dúvida, mas vagarosos. Para
que a inclusão social, por exemplo, passe do estado de
discurso para o estado de ação efetiva ainda falta
muito chão.

Em nome da mãe
A lei 12.764/2012 proposta pelo senador Paulo

Paim, embora tenha sofrido dois vetos da presidente
da República, significou um avanço para os quase dois
milhões de portadores de Autismo no país. A partir
dela, os autistas passaram a ter os mesmos benefícios
legais das pessoas com deficiência.

Assim,  f ica  assegurado o acesso a  ser viços  de
saúde, diagnóstico precoce, atendimento multi-
profissional, nutrição adequada, terapia nutricional,
medicamentos, informações e orientações para diag-
nóstico e tratamento. Também fica garantido o aces-
so à educação e ao ensino profissionalizante, à mora-
dia, ao mercado de trabalho, à previdência e à as-
sistência social.

A lei ficou conhecida como lei Berenice Piana, em
homenagem a uma mãe que lutou incansavelmente
pelos direitos de seu filho autista e essa menção é
significativa.

Lado a lado, não se distingue quem é o portador de
Autismo entre duas crianças na mesma faixa etária e
com as mesmas características físicas. O Autismo não
escolhe raça, nem classe social. Incide mais entre
meninos do que entre meninas e, aparentemente,
não se expõe.

Na maioria das vezes, o Autismo é silencioso, e é o
silêncio dos pais o maior entrave para um diagnósti-
co precoce e controle da doença. Eles se negam a re-
conhecer que alguma coisa é diferente no comporta-
mento de seus filhos e procuram desculpas para re-
tardar uma atitude.

No entanto, é na família que o autista encontra o
amparo necessário para se descobrir como indivíduo
capaz de aprender, de empreender e de participar ati-
vamente de uma vida sem exclusões.

Detectar, amar e cuidar
O Autismo é um distúrbio neurológico que se ap-

resenta em diferentes níveis. Alguns autistas podem
ser muito inteligentes, outros podem apresentar re-
tardo mental. O mais importante é não ter vergonha
de ter um filho autista.  Ele pode trazer para uma
família muito mais alegrias do que um filho consid-
erado normal.

Geralmente, o Autismo se manifesta nos dois ou
três primeiros anos de vida, quando os pais devem es-
tar muito próximos e, portanto, atentos ao comporta-
mento de seus filhos.

Como o distúrbio atrapalha a comunicação e difi-
culta a verbalização da criança, ela fica muito quieta.
Isso faz com que muitos, erroneamente, digam que o
“autista vive em outro mundo”.

Alguns sinais desse distanciamento são a falta de
atenção; a indiferença às pessoas; o não atendimen-
to quando chamado pelo nome, como se tivesse sur-
dez; pouco contato de olhar; crises de birra; fixação
em alguns objetos; não falar por volta dos dois anos
de idade.

Se você tem um filho, ou conhece alguma criança
com uma ou mais dessas características, procure um
médico especialista. O Autismo não é de fácil identifi-
cação e, muitas vezes, o diagnóstico preciso demanda
a consulta a vários especialistas, como fonoaudiólogos
e psicólogos.

No mais, substitua o isolamento dessa criança por
muito amor, atenção e inclusão. E vista azul, sempre
que puder. A cor ilumina e muda a sorte de muita
gente.
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positivos e, por isso, o convê-
nio está sendo ampliado.

Nas escolas

Aos poucos, alunos do en-
sino médio e fundamental
em São Paulo também tem
acesso às primeiras noções
de empreendedorismo. Par-
ceria assinada pela Secreta-
ria Estadual de Educação de
São Paulo e o Sebrae-SP está
levando esses conhecimen-
tos para estudantes frequen-
tam do 6º ao 9º ano em esco-
las da rede estadual nos mu-
nicípios de Bauru, Botucatu,
Marília e Ourinhos.

As oficinas serão ministra-
das por 137 educadores for-
mados no curso Jovens em-
preendedores: primeiros pas-
sos, que receberam os certifi-
cados nesta segunda-feira, em
evento realizado na Delegacia
Regional de Ensino de Bauru,
com as presenças do chefe de
gabinete da secretaria, Fer-
nando Padula, e do diretor su-
perintendente do Sebrae-SP,
Bruno Caetano.

Os professores, que atuam
em escolas das diretorias regio-
nais de ensino de Bauru, Avaré,
Botucatu, Jaú, Lins, Marília e
Piraju, oferecerão o conteúdo a
estudantes do ciclo II do Ensi-
no Fundamental aos sábados
dentro do programa Escola da
Família ou no contraturno das
aulas regulares. De acordo com
o número de inscritos, o do-
cente monta a turma e decide o
horário das atividades.

“Essa ação visa a preparar
nossos alunos para o mundo
do trabalho, uma das princi-
pais propostas da secretaria”,
afirma o secretário estadual de
Educação de São Paulo, profes-
sor Herman Voorwald. Para
Caetano, o empreendedorismo
é uma ferramenta importante
para o desenvolvimento eco-
nômico e social. “Quanto mais
próximo o jovem estiver dessa
cultura, maiores serão os bene-
fícios para o País. O jovem deve
conhecer o que é o empreen-
dedorismo. Ele precisa sair da
escola preparado, não só para
ser empregado, mas para ser
empreendedor", avalia.

Estudos feitos pelo Sebrae
indicam que o empreendedor
com mais escolaridade con-
segue enxergar melhor as
oportunidades e contribui
para aumentar as estatísticas
do empreendedorismo feito
com planejamento e risco cal-
culado. Pesquisa realizada
pela Global Entrepreneurship
Monitor indica que, em 2012,
69% dos empresários come-
çaram um negócio porque
constataram uma oportuni-
dade e apenas 31% empreen-
deram por necessidade.

No total, 1.467 educadores
paulistas foram capacitados
para ministrar a disciplina. O
objetivo é disseminar a cultura
empreendedora e promover re-
flexões e debates sobre plano
de negócios. Os interessados
podem procurar a unidade de
ensino de sua preferência. As
unidades participantes do Es-
cola da Família podem ser con-
sultadas no Portal da secretaria.

A ação foi direcionada a
educadores do programa Es-
cola da Família, professores-
mediadores e docentes de es-
colas regulares e de tempo
integral. As aulas foram mi-
nistradas sob a gestão dos or-
ganismos regionais do Se-
brae-SP, com carga horária
de 30 horas, sendo 25 presen-
ciais e cinco a distância, nas
quais foram desenvolvidas
oficinas de empreendedoris-
mo e elaborado um plano pe-
dagógico para as atividades
destinadas aos estudantes.
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■ Bahia: Faculdade São Camilo
■ Ceará: Centro Universitário Estácio do Ceará – FIC e
Faculdade Ateneu
■ Minas Gerais: Fundação Theodomiro Santiago da
Universidade Federal de Itajubá (Unifei)
■ Mato Grosso: Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde
■ Pernambuco: Faculdade Nova Roma, Faculdade Boa
Viagem de Recife e Faculdade Marista de Pernambuco
■ Rio de Janeiro - Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio) e Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)
■ Santa Catarina: Instituto Superior Tupy da Sociedade
Educacional de Santa Catarina (Sociesc)
■ Sergipe: Universidade Tiradentes (Unit)
■ São Paulo: Escola de Administração de Empresas de
São Paulo, vinculada à Fundação Getulio Vargas
(FGV/EAESP) e Universidade de Taubaté (Unitau)

Convênio do Sebrae com instituições de ensino vai capacitar mais de 16 mil alunos
em noves estados brasileiros. No Rio, UFRJ e PUC-Rio participam da parceria 

Barretto: é fundamental pensar em educação empreendedora para jovens

INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 abr. 2013, Seudinheiro, p. B10. 
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