
 

 

 

2º Simpósio de Inovação e 

Empreendedorismo 

SIE  
 

Objetivo 

 Divulgar a cultura empreendedora e de inovação, promovendo a apresentação de 

palestras, cursos, experiências de empresas startups (INTEPP e externas) e de novas ideias. 

 

Programação 

19/10 

14h00 - Abertura 

14h15 as 17h00 - Programa Calabouço Empreendedor (detalhes abaixo) 

19h00 as 22h00 - Calabouço Empreendedor (Jovens Empreendedores) 

20/10 

8h30 - Apresentação da Lei Municipal de Inovação 

9h00 as 12h00 - Calabouço Empreendedor (Variados) 

 

Local 

Auditório Jacarandá, Bloco B3, Campus II 

 

Inscrição 

 A inscrição deverá ser efetuada como participante do ENEPE no site 

www.unoeste.br/enepe até dia 17/10/2016. 

 

Valores para inscrição no ENEPE 

Acesse: http://www.unoeste.br/site/enepe/2016/Data.aspx 

 

Certificado 

 Os inscritos poderão participar de todas as atividades do ENEPE, receberão um certificado 

de participação no evento e um certificado de participação no SIE, mediante confirmação de 

presença na lista de controle. 

 

 

 

http://www.unoeste.br/enepe
http://www.unoeste.br/site/enepe/2016/Data.aspx


Programação 

 

Calabouço Empreendedor - 2016 
 

Tema: 
Empreendedorismo 

 
Problemática: 

Discutir com profundidade as dificuldades e oportunidades 
do cenário empreendedor da região 

 

 

Resumo 

O programa Calabouço Empreendedor tem o objetivo de preparar e auxiliar os jovens 

universitários, bem como os recém-formados, que ainda estão indecisos se devem ou não 

ingressar no universo do Empreendedorismo abrindo suas próprias Empresas. O programa oferece 

a oportunidade de conhecer a realidade de quem já trabalha e tem experiência no setor 

empresarial. No Calabouço Empreendedor, os participantes poderão bater papo com empresários 

da região para entender como funciona o seu dia-a-dia dentro de suas empresas. 

 

 

Justificativa 

A motivação para criar este evento surgiu quando o autor do projeto participou em 

Novembro de 2015 do evento Imersão em Empreendedorismo, organizado pela Fundação Estudar 

em São Paulo. Tamanho foi o aprendizado adquirido que este resolveu adaptar e trazer a 

metodologia da Fundação para a cidade de Presidente Prudente.  

 



 
Objetivo 

Nesta perspectiva, o Calabouço Empreendedor buscará, em um período de 2 dias: 

1) A interação entre os participantes do ENEPE 

2) A troca de experiência entre empresários, professores e acadêmicos. 

3) A reflexão sobre as dificuldades e oportunidades que o Empreendedorismo pode oferecer. 

 

 

Metodologia 

- Apresentações de curta duração dos empreendedores; 

- Divisão dos alunos em pequenos grupos para rodada de perguntas; 

- Fechamento das ideias. 

 

 

 

Publico Alvo 

Estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da área de negócios; 

Demais interessados nos conhecimentos sobre Empreendedorismo. 

 



 

Estimativa de Público 

Para o método de aprendizado funcionar de maneira eficaz, exige-se um mínimo de 40 

participantes e um máximo de 60 participantes. 

 

 

Dias e turnos 

19/10 

14h15 as 17h00 

19h00 as 22h00 

20/10 

9h00 as 12h00 

 

Convidados 

- 3 Empreendedores Autônomos 

- 3 Jovens Empreendedores 

- 3 Empreendedores de Segmentos Variados 

 

Local 

Auditório Jacarandá, Bloco B3, Campus II 

 

 

Responsável pelo Projeto 

Diego Andreasi – Mestrando em Educação, Pós-Graduado em Avaliação do Ensino e 

Aprendizagem, MBA em Marketing e Gestão de Vendas. É consultor de Negócios com foco em 

Micro e Pequenas Empresas. Colunista do Portal Administradores.com. Organizador da Semana 

Global do Empreendedorismo de Presidente Prudente. Autor do livro “O manifesto de um jovem 

administrador”, 2015. Atualmente é responsável pela marca Jovem Administrador, que já 

alcançou mais de 60 mil seguidores em suas diversas redes sociais. 

Contato: gpdiego@hotmail.com    18 99667-5533 

 

 

Apoio 

INTEPP – Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente 

 

Contato 

INTEPP 

Telefone: 3229-3283 

e-mail: secretaria@intepp.com.br 

mailto:gpdiego@hotmail.com
mailto:secretaria@intepp.com.br

