
Encontro aborda adoção do empreendedorismo na educação 
 
Evento reúne palestras e mesas redondas com especialistas, gestores e secretários municipais 
 
Gestores de instituições públicas e privadas de ensino, secretários municipais de educação e 
especialistas no assunto se encontram essa semana na capital do estado para o 1º Encontro 
Alagoano de Educação Empreendedora. A intenção é debater e efetivar novas ações para o 
fortalecimento do empreendedorismo na educação formal em todos os níveis de ensino.  
 
A programação, que teve início nessa terça-feira (3) e segue até esta quarta-feira (4), no 
Hotel Ritz Lagoa da Anta, é formada por palestras e mesas redondas voltados ao tema. 
Participam do evento nomes como José Pacheco, criador da Escola da Ponte em Portugal; 
Juliana Caminha, professora de empreendedorismo na Universidade Federal de Itajubá (MG); e 
Rose Mary Almeida, coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (SP).  
 
Durante a abertura do evento, o superintendente do Sebrae em Alagoas, Marcos Vieira, citou 
casos de sucessos de empresários que não concluíram o ensino regular. Também destacou a 
união das diversas instituições que contribuem para que o empreendedorismo seja um dos 
fatores que impulsionam e diversificam a economia do estado. “Temos que estimular as 
pessoas a enxergarem a importância do empreendedorismo. Existem muitos talentos em 
Alagoas, que podem ser despertados", complementou o superintendente.  
 
No primeiro dia do evento, a coordenadora de educação empreendedora da Endeavor, Ilana 
Nasser, apresentou pesquisas sobre a necessidade da aplicação desse tipo de ensino em 
instituições educacionais e da multiplicação do empreendedorismo de alto impacto, que 
representam apenas 1,5% do total de empresas no Brasil, mas são responsáveis por 50% dos 
novos empregos. “Imaginem se existisse um maior número de empresas cada vez mais 
inovadoras e de alto impacto. A inovação é o que resolve muitos de nossos problemas. Com 
certeza, elas gerariam mais desenvolvimento, empregos e riqueza”, frisou a palestrante.  
 
O evento é promovido pela Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento 
Econômico (Seplande), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e 
Sebrae em Alagoas, e conta com o patrocínio do Programa de Arranjos Produtivos Locais 
(PAPL).  
 
Serviço: 
Sebrae em Alagoas (82) 4009-1660 
www.al.agenciasebrae.com.br 
Central de Relacionamento Sebrae: 0800 570 0800      
 
Fonte: Agência Sebrae de Notícias. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.agenciasebrae.com.br/noticia.kmf?canal=40&cod=21090268>. 
Acesso em: 4 set. 2013. 
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