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1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL  

 

1.1. Histórico da Prática Eficaz  

 O Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS/MG – possui como valores 

institucionais a prestabilidade, a excelência e a inovação. Destaca-se em suas ações, a 

busca pelo atendimento de um de seus propósitos, expresso na missão institucional, que é 

formar pessoas socialmente responsáveis, contribuindo com o desenvolvimento das regiões 

em que atua.  

 Assim, já possui em seus cursos de graduação as disciplinas de 

“Empreendedorismo”, “Criatividade e Inovação”, entre outras que favorecem a disseminação 

e vivência da cultura empreendedora. Destaca-se que o foco no empreendedorismo 

começou em 2008, com a inserção das disciplinas mencionadas, contudo, em 2014 a 

instituição deu um salto qualitativo com a criação do Núcleo de Empreendedorismo do UNIS 

– NEUNIS, que naquele ano obteve grande êxito no envolvimento dos alunos, participação 

dos professores e comunidade. Reflexo dessas ações foi o recebimento do prêmio Cultura 

Empreendedora SEBRAE (2015), sendo eleito o melhor projeto do estado de Minas Gerais. 

As ações foram crescendo em qualidade e participação nos anos de 2015 e 2016. 

 Em 2017, o NEUNIS foi totalmente redimensionado, ganhou status de departamento, 

nascendo assim o Centro de Empreendedorismo Pesquisa e Inovação – CEPI. Tal iniciativa 

permitiu o “aprender a fazer”, o “aprender a aprender”, a reflexão crítica sobre 

empreendedorismo, além da pesquisa científica.  

O grande objetivo é enfrentar o desafio de relacionar teoria e prática, aproximar o 

empreendedorismo e a inovação para o cotidiano de formação, para a pesquisa e a 

extensão. Nesse sentido, o UNIS por meio do CEPI demonstrou o que entende por formação 

contextualizada, uma vez que, formar empreendedores ultrapassa montar um(a) 

negócio/empresa. O que está por traz é a busca pelo desenvolvimento de alunos críticos e 

reflexivos, capazes de repensar a própria prática, descobrirem necessidades da 

comunidade, repensarem a formação, assumirem postura ética e capazes de construir novos 

espaços para atuação profissional e geração de renda. Por esse viés, nesse ano de 2018, o 

Unis reforçou três estratégias para proporcionar uma experiência educativa mais rica e mais 

alinhada às mudanças sociais e no mundo do trabalho.  

 À prática, portanto, cabe entre outras coisas: I) Proporcionar experiências e ambientes 

inovadores aos alunos e comunidade contribuindo para a formação de empreendedores que 

levarão o conhecimento para o desenvolvimento regional; e, II) Criar ambientes propícios 

para o aprendizado de habilidades subjetivas, que fazem a diferença na capacidade do aluno 

gerenciar sua própria carreira, contribuindo também para mais um diferencial da instituição.  

 



 A necessidade do ambiente e das experiências justifica-se principalmente porque a 

tecnologia tem acelerado as transformações na sociedade. Repare que os computadores, 

aplicativos e inteligência artificial cada vez mais fazem tarefas para nós, e automatizarão 

milhares de serviços feitos por pessoas hoje, restando ao mercado as funções intelectuais 

e de planejamento – o que exige muito mais habilidades. Para uma das maiores empresas 

de consultoria estratégica do mundo, a McKinsey, de 30% a 50% dos empregos serão 

tocados por robôs nos próximos dez anos. 

 A educação tradicional ainda se preocupa muito com a capacidade técnica nos 

currículos, acreditando que é por meio dela que o egresso alcançará crescimento financeiro 

e oportunidades. Mas uma frase que se torna cada vez mais real é que “as empresas 

contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento”. 

 Juntando a velocidade de adoção das novas tecnologias, novos modelos 

organizacionais e o nível crescente de estímulo que as pessoas vivem, no futuro próximo 

haverá uma forte ênfase no aprendizado contínuo e destaque aos trabalhos multifuncionais 

e baseados em equipe (relatório do McKinsey Global Institute, “Skill Shift: Automation and 

the Future of Workforce”). 

 Ou seja, a educação precisa oferecer espaço para um aprendizado personalizado e 

relevante para diferentes contextos e áreas do conhecimento. Tais espaços vão muito além 

de ler artigos e assistir vídeos, mas convidam os alunos a co-criar e participar do processo, 

o que é uma parte crítica no desenvolvimento das habilidades da Nova Economia.  

 Para enfrentar a Quarta Revolução Industrial, os alunos precisam desenvolver 

competências, as “soft skills”, que são habilidades subjetivas, adquiridas em experiências de 

vida e muito relacionadas à inteligência emocional das pessoas. Considerando esse cenário 

de disrupção, o Fórum Econômico Mundial (e várias outras pesquisas e instituições) divulgou 

quais seriam dez habilidades básicas até 2020: 

1. Resolução de problemas complexos 
2. Pensamento crítico 
3. Criatividade 
4. Liderança e gestão de pessoas 
5. Trabalho em equipe 
6. Inteligência emocional 
7. Julgamento e tomada de decisões 
8. Orientação a serviços 
9. Negociação 
10. Flexibilidade cognitiva 

 Quando se observa que todas as habilidades são comportamentais, algo deve mudar 

no modo de ensinar profissões. No esquema abaixo segue um histórico da construção de 

práticas que reforçam o aprendizado autônomo e focado na carreira dos alunos: 
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Atribuições dos Públicos Envolvidos: 

 

Professores – engajamento nas ações de divulgação e orientação dos alunos, se capacitar 

e praticar uma educação empreendedora; 

Vice-reitoria – Aporte financeiros e pedagógicos para as ações;  

Alunos: Participação nos eventos, desenvolvimento de projetos de inovação, interação com 

outros alunos, empresas e pessoas envolvidas;  

SEBRAE – Parceria na Capacitação e Orientação dos alunos e professores, parceria na 

realização de eventos.  

Equipe CENTEV/UFV – Parceria na mentoria de alunos e professores durante eventos. 

Gestores e Coordenadores de Curso – Sensibilização para envolvimento dos professores;  

Equipe CEPI – Planejamento, Realização e Avaliação de todas as etapas do Projeto.   

 

Resultados alcançados em 2018 (Relação de ações gerais nos anexos - Tabela 1): 

1. Envolvimento direto de 500 alunos da instituição, de diversas áreas (Negócios, 
tecnologias, saúde, engenharias, pós-graduação, EAD). 
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e Soft Skills 
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2. Execução de 7 eventos de inovação somando participação de 910 pessoas, levando 
capacitações extras e possibilidade de conteúdos complementares para os alunos e 
comunidade. 

3. Exposição da marca Unis na comunidade, tanto em matérias jornalísticas publicadas 
em veículos de circulação regional bem como nos eventos Dev Fest (google) e 
StarteSe Day (portal StarteSe). 

4. Estímulo à criação e desenvolvimento de ideias com potencial para transformarem-
se negócios reais, logo, estímulo ao empreendedorismo. 

5. Alinhamento com os valores institucionais da inovação e excelência. 
6. Parceria com empresas e trabalho colaborativo expõem os alunos aos desafios do 

mercado em uma nova economia.  
7. Resultados bastante satisfatórios (notas 5 e 4) nas avaliações in loco do Ministério da 

Educação ao considerar os itens métodos ativos de ensino e Produção científica, 
cultural, artística ou tecnológica. 

8. Apoio de 7 projetos de Startups no coworking, estratégia que se fortalecerá incluindo 
a parceria com o Centev/UFV a partir de fevereiro. 

9. Fortalecimento das conexões com a comunidade, por meio dos eventos e da 
disponibilidade de um escritório compartilhado a baixo custo no shopping da cidade 
(coworking). 

10. Primeiro espaço de Coworking da Cidade de Varginha, incluindo a população e os 
alunos na era da mobilidade e do compartilhamento, contribuindo para exercitarem 
habilidades comportamentais. 

11. Primeira patente oriunda de projeto apoiado e desenvolvido por meio do programa. 
12. Ambiência e oportunidades para desenvolvimento de “soft skills”, contribuindo para 

uma educação mais alinhada às exigências de um mundo em disrupção. 
13. Aumento das chances de novos projetos ganharem espaço no mercado, pois o 

coworking proporciona troca de informações com empresas que complementam seus 
serviços (fornecedores ou intermediários) e potenciais clientes. 
 
 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz. 

 O objetivo da “Universidade Empreendedora: Habilidades para uma nova economia” 

é desenvolver a próxima geração do sul de Minas, frente às mudanças na economia 

mundial. Todos os elementos que levam ao sucesso e capacidade criativa dos nossos 

egressos são dependentes do meio em que estão inseridos, ou seja, o desenvolvimento de 

habilidades para gerar inovação depende da existência e articulação de estímulos 

importantes no ambiente acadêmico: Espaço de coworking, desafios e acompanhamento 

prático. O Centro Universitário se reconhece como uma Instituição empreendedora e 

assume a responsabilidade de ser um motor para o desenvolvimento econômico regional. 

Os objetivos da prática realizada de agosto de 2018 a janeiro de 2019 são: I) proporcionar 

experiências e ambientes inovadores aos alunos contribuindo para a formação de 

empreendedores, que levarão o conhecimento para o desenvolvimento regional; e, II) criar 

um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades focadas em na nova 

economia, sendo as principais: o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação e a 

colaboração. 

  

1.3. Público Alvo Atingido 

 Alunos do UNIS de cursos superiores de graduação e pós-graduação;  



 Professores e colaboradores do Unis; 

 Equipe do Sebrae/MG; 

 Equipe do Centev/UFV 

 Via Café Garden Shopping de Varginha; 

 Comunidade de Varginha; 

 Empresários da região. 

 

1.4. Descrição das Atividades Implantadas.  

 Para que tal evolução no ambiente local exista, foi desenvolvida uma cultura 

direcionada à inovação, pensando em como gerir recursos e redes de pessoas, 

possibilitando assim ambientes que estimulem a criatividade, a viabilização de talentos e o 

suporte para que ideias saiam do papel. Além da questão prática do empreendedorismo, foi 

pensado um programa que provocasse o desenvolvimento de uma série de habilidades 

pessoais e interpessoais em seus participantes, conhecidas pelo termo em inglês “soft skills”. 

 Essas habilidades são aprendidas e desenvolvidas por meio das experiências 

vivenciadas e não em livros e slides de professores. Diferentes dos conteúdos específicos 

de cada currículo nos cursos e graduação e pós-graduação, as “soft skills” são abrangentes 

para qualquer tipo de área profissional, e se tornam mais necessárias em um mundo onde 

os alunos devem se preparar para trabalhos que ainda não existem.  

 As estratégias desenvolvidas favoreceram: A formação de alunos em 

empreendedorismo; a interação entre alunos, professores, empresas/comunidade e a 

vivência em um escritório colaborativo. 

 A prática atuou em três formatos integrados para criar o ambiente ideal: Espaço de 

Coworking, programa negócios de corredor e eventos de inovação.  

 

Principais etapas:       
I. Programa negócios de corredor: Fortalecimento da capacidade empreendedora 

de alunos que já comercializam no ambiente universitário; 

II. Espaço de Coworking: Criação de redes de cooperação entre a comunidade 

empreendedora e apoio a projetos de estudantes premiados no concurso de 

inovação. Local em que os participantes têm que ser proativos e desenvolver 

habilidades de relacionamento e comunicação para avançar; 

III. Eventos de inovação: Momentos de interação e networking, colocando em prática 

as habilidades interpessoais para surgimento de oportunidades de projetos e 

negócios.  

 

1.4.1 Programa Negócios de Corredor: 

 Por meio de um mapeamento realizado no primeiro semestre de 2018, percebemos 

que estudantes do Unis são em sua maioria originários da escola pública, de cidades 

próximas (até um raio de 100km) com renda familiar de 3 a 10 salários, e para grande parte 

deles, conquistar uma vaga na faculdade é apenas o primeiro passo de um grande desafio. 

Faz parte da rotina deles conciliar estudos e trabalho, gastar com transporte e alimentação, 

além da falta de apoio para a carreira. Para vencer essa importante etapa da vida, muitos 

alunos usam o próprio ambiente da faculdade e seus recursos disponíveis para 

complementar a renda.  



 Um bom exemplo é a venda de doces feitos em casa, sendo muito recorrente observar 

estudantes oferecendo os produtos aos colegas e professores nos intervalos das 

aulas. Segundo o portal Endeavor Brasil, 57% dos universitários se consideram potenciais 

empreendedores. Além disso, 7,6% dos estudantes já possuem empresas! 

 O Projeto “Negócios de Corredor” assume o propósito de garantir uma estrutura 

mínima necessária, para que esses jovens acreditem nos seus objetivos e sejam agentes 

de transformação da sua realidade. A experiência de empreender nos corredores da 

universidade é válida para os universitários, porque traz a questão do que é ser 

empreendedor, sem glamour e com muito suor. Nesse contexto, o projeto será uma 

oportunidade de aprendizado, auxiliando o estudante a refletir sobre os aspectos do seu 

negócio, como o relacionamento com clientes e fornecedores, planejamento, gestão de 

estoques e de fluxo de caixa. O estudante será acompanhado enquanto pratica e testa 

conceitos que são essenciais a um negócio, que pode ser ampliado depois.  

 Outro ganho central do projeto é evitar a evasão dos universitários, sobretudo, 

daqueles oriundos das classes C e D. No Brasil, cerca de 900 mil estudantes abandonam a 

faculdade antes de se formar, de acordo com a pesquisa Estudos sobre a Evasão no Ensino 

Superior Brasileiro, do Instituto Lobo, de 2011.  

 O Programa proposto é organizado em dois pilares: Mentoria e Cooperação. O 

estudante recebe a mentoria de profissionais do Sebrae Minas, em oficinas pré-agendadas, 

onde são abordados temas como empreendedorismo, finanças pessoais e liderança. O Cepi 

ainda oferece aos universitários a chance de participação em eventos específicos e acesso 

a rede de networking (eventos e coworking).  Os alunos se inscreveram após um período 

de divulgação do projeto, 30 interessados ao todo. Desses 30 alunos, 15 permaneceram até 

o final do projeto. As desistências foram motivadas por dificuldade em conciliar as oficinas e 

tarefas do curso e problemas para se deslocar até o local das oficinas. 

 

Cronograma aplicado:   
1º Encontro – 13 de Agosto 

Tema: Apresentação de Projeto, Canvas diagnóstico, Cooperação e Colaboração, 

Definição das metas por segmento. 

2º Encontro – 22 de Agosto 

Tema: Formalização – Como Ser MEI na prática 

3º Encontro – 17 de Setembro 

Tema: Marketing Digital 

4º Encontro – 26 de Setembro 

Tema: Preço de Venda e Controles Financeiros 

5º Encontro – 01 de Outubro 

Tema: Oficina de Vendas 

6º Encontro – 24 de Outubro 

Tema: Apresentação dos resultados e encerramento 

 



 
Figura 1. Fluxograma da estratégia “Negócios de corredor”. 

 

1.4.2 Espaço de Coworking 

 Uma série de práticas e programas incentivando a cultura empreendedora estão em 

funcionamento desde 2014. Tais ações trouxeram como resultado uma grande demanda de 

ideias e projetos iniciados por alunos, mas que necessitavam de mais apoio e oportunidades 

para se tornarem negócios. 

 Concomitantemente, identificamos um aumento na quantidade de estudantes 

comercializando produtos e serviços nos corredores da faculdade – que deu origem ao 

projeto descrito anteriormente. 

 Nasce então o Coworking do Unis – um escritório compartilhado – que se tornou um 

ambiente chave na busca por transformarmos as ideias dos alunos em inovações reais. Os 

espaços de trabalho compartilhados representam a cultura colaborativa, um movimento 

internacional que tem se espalhado de forma significativa por todo o Brasil, mas que ainda 

não existia em Varginha. 

 O local foi inaugurado em uma sala no Via Café Garden Shopping, no centro de 

Varginha, contando com uma área compartilhada, sala de reunião privativa e área de 

convivência com sofás e café, totalizando 53,20 metros quadrados (Figura e fotos no anexo). 

 As atividades iniciaram em três modalidades: Residentes, agendamentos e eventos.  

 

I. Residentes 

 Para essa categoria, é necessária a inscrição prévia e participação em processo 

seletivo, com objetivo de avaliar quais pessoas e projetos estão em um nível de maturidade 

suficiente para utilizar os benefícios do escritório e das mentorias. A seleção foi aberta a 

comunidade, e alunos participantes dos outros programas do departamento (concurso de 

inovação, negócios de corredor, projetos de pesquisa, desafios empresariais...) foram 

convidados a participar. 

 O contrato estabelecido entre coworking e residentes vai além do espaço físico, pois 

está previsto o acompanhamento do projeto até o nível de incubação – com apoio da parceria 

com o Centev/UFV. Todos os projetos residentes ainda concordam em dar prioridade ao 

Centro Universitário no que tange à investimentos, e pagar um percentual de 1,0% de seu 

faturamento mensal bruto, durante 05 (cinco) anos após a graduação da empresa. Caso a 

empresa migre para outra cidade do estado de Minas Gerais, será cobrado o percentual de 

Negócios 
de 

Corredor

Incentivo dos 
professores

Aprendizagem 
prática

Treinamentos

Networking e 
colaboração

Formalização de 
MEIs

Combate a 
evasão



1,5% de seu faturamento bruto e migrando para outras regiões do País, o referido percentual 

será de 2%. 

 Com a assinatura do Decreto 9283/18, que regulamenta a política de incentivos à 

Ciência e Tecnologia, a instituição tem mais uma motivação para investir no 

desenvolvimento empreendedor do seu alunado. O Marco Legal da Ciência e Tecnologia 

trouxe a possibilidade das universidades públicas, dos centros de pesquisa, das agências 

de fomento, das empresas públicas e das sociedades de economia mista poderem participar 

como sócias de startups tanto de forma direta como por meio de fundos de investimentos. 

 

II. Agendamentos 

 Profissionais autônomos, empresários em viagem, convidados e equipes de 

estudantes vinculados aos programas de empreendedorismo do centro universitário também 

podem usufruir do espaço e todo seu networking realizando agendamentos pontuais, por 

turno (manhã, tarde e noite), diária ou apenas a sala de reunião. 

 Essa categoria é estratégica para atrair empreendedores e empresários dos mais 

diversos segmentos da cidade e região, e enriquecer a vivência dos alunos residentes. 

 

III. Eventos 

 Quando observamos o meio de convivência das startups, vemos que são inúmeros 

os tipos de eventos existentes com as mais diversas funções, desde aprendizado e 

discussões até a busca de investidores e clientes. A instituição de ensino não pode ignorar 

esse universo que encanta milhares de jovens. 

 Os eventos desenvolvidos nesse projeto foram inspirados nas metodologias 

praticadas mundo afora, trazendo essa vivência para o campus e preparando nossos alunos 

para esse novo modelo de aprendizagem digital, ágil, prático (cultura maker) e colaborativo. 

 Cada evento representou um momento de convergência e encontro entre os 

participantes de cada programa de empreendedorismo, onde iniciantes apaixonados por 

suas ideias puderam conhecer histórias de quem já está a mais tempo tentando empreender, 

assim como todos puderam se inspirar com mentores já experientes. Destacamos também 

a importância dos eventos como meio de ensino das “soft skills”, pois exigiam habilidades 

criativas, de comunicação, tolerância, persuasão e inteligência emocional. 

Esquemas gerais da prática: 



 
 

 
2. LIDERANÇA  

2.1 Equipe envolvida com a Prática  

1. Jeferson Vinhas Ferreira – Vice-Reitor no Grupo Educacional Unis (até dezembro de 
2018). Doutor em Administração pela PUC-SP com estágio doutoral na Leuphana 
University (Luneburg, Alemanha), Mestre em Administração de Empresas pela PUC-MG 
em parceria com a FDC, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Especialista em 
Controladoria e Finanças Empresariais pela UFLA e Administrador de Empresas pela 
UFMG. Cursou Liderança Universitária pela Harvard University - EUA. Professor 
Universitário de Graduação e Pós-Graduação da área de Finanças Corporativas. 

2. Fabrício Pelloso Piurcosky – Coordenador-geral do CEPI. Doutorando em Administração 
pela UFLA, Mestre em Engenharia Elétrica pela UFSJ. Membro da SBC, ACM e PMI. 
Responsável pelas ações de parceria e planejamento. Atua diretamente no 
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gerenciamento dos projetos desenvolvidos. Professor de Pós-graduação para as Forças 
Armadas e do Portal UOL Educação.  

3. Guaracy Silva – Doutor em Educação pela UNIMEP e fomentador das práticas que 
envolvem alunos. Está envolvido nas relações internas e externas para viabilizar os 
eventos e palestras e criação da cultura empreendedora. 

4. Lívia da Silva Ciacci – Mestre em Bioengenharia pela UFSJ, Especialista em análises 
clínicas pela UNIFAL. Especialista em educação empreendedora e metodologias ativas 
de ensino. Professora dos cursos da área da saúde. Responsável pela organização dos 
eventos, articulação com o ecossistema local e com os órgãos de fomento e relações 
internacionais. 
 

2.2 Participação da Alta Direção.  

 O Setor conta com um professor coordenador, uma professora analista e duas 

estagiárias. Organicamente está vinculado através de portaria interna à Vice-reitoria o que 

denota o franco apoio ao departamento.  

Para acompanhamento sistematizado do projeto, toda infraestrutura tem sido 

oferecida pela instituição, desde transporte com motorista para visitas técnicas, recursos 

tecnológicos, Equipes de TI e Comunicação, pagamento de professores conferencistas, 

entre outras. O projeto de Inovação, por exemplo, trata-se de uma iniciativa diretamente 

financiada e discutida em âmbito de reitoria e vice-reitoria com olhar estratégico e pleno. As 

ideias de criação de projetos para uma cultura empreendedora estão em coesão com outras 

iniciativas da alta direção. A experiência de visitas de intercambio de docentes do Unis-MG 

em Universidades de Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Estados Unidos (financiado pela 

Alta direção) foram fator fundamental para a produção de novas ideias. 

 

3. FOCO  

3.1. Clientes  

 Todos os alunos de cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância 

do Grupo Educacional Unis.  

 Comunidade de Varginha, Sebrae e empresas parceiras. 

 

3.2. Docentes/Funcionários  

 Professores do Grupo Educacional tiveram a oportunidade de se capacitar em 

educação empreendedora e fazer parte de uma rede de professores mentores, fortalecendo 

o viés empreendedor e pesquisador da universidade. Funcionários especialistas também 

fizeram parte da composição da rede de mentores. Funcionários em geral também foram 

incluídos e convidados a participar dos eventos de inovação, ampliando o impacto social e 

empoderador do programa. 

 

3.3 Administrativo  

 A experiência de organizar eventos de grande porte proporcionou o aprendizado em 

termos de estruturar fisicamente e financeiramente. A busca constante por parcerias criou 

um ambiente dinâmico de integração entre pessoas e instituições. 

 

3.4. Econômico-Financeira  



 O departamento possui um orçamento específico que foi determinado no início do 

ano. Isso possibilitou ter relativa tranquilidade. No entanto, no decorrer da organização, foi 

possível diversas iniciativas para melhorar a aplicação dos recursos, principalmente 

contando com o apoio do Sebrae Minas. 

 

3.5. Acadêmico   

 A prática conversa diretamente com o profissional que se pretende formar: 

capacidade de aprendizado, adaptação, liderança e conhecimento. Todas as estratégias 

somadas ao currículo técnico constroem uma formação completa, humana (habilidades 

comportamentais) e específica (métodos e modelos). 

 

3.6. Comunidade  

 O sucesso do projeto se deu também pelas parcerias formadas na comunidade, 

dentre elas podemos citar: 

 SEBRAE – MG – Regional Sul – Promovendo as capacitações e suporte técnico; 

 Via Café Garden Shopping – Divulgação e parceiro do espaço de coworking; 

 CENTEV/UFV – Instituição foi apoiadora, oferecendo mentoria ao longo dos projetos.  
 

4. RESULTADOS 

4.1. Formas de Avaliação  

 O Grupo Unis tem, em sua nova visão institucional, o desafio de “Até 2023, ser um 

grupo educacional empreendedor que, mediante práticas inovadoras e tecnológicas, 

capazes de assegurar educação de qualidade, se destaca por oportunizar experiências 

internacionais à sua gente, visando prepará-la para uma nova economia”. Dessa forma, o 

projeto encaixa diretamente nas ações institucionais, e, apesar de não ser composto por 

uma ideia inteiramente nova, envolve a aplicação de ideias já existentes, mas que são novas 

no contexto de evolução do ecossistema local. 

 Para avaliar o sucesso do projeto, contabilizou-se os valores agregados pelas ações 

de forma social, científica e acadêmica, observando como as intervenções provocam 

melhorias na qualidade de habilidades básicas dos alunos envolvidos. 

 

4.2. Orçamento 

 
Tabela 2. Orçamento do projeto. 

Ação Valor Origem dos recursos 

Pagamento de 40 horas por semana 
para 1 analista (custo estimado) 

25.000,00  
 

Vice-reitoria 
 

Visitas técnicas  8.000,00 Grupo Unis/Sebrae 

Papelaria  6.000,00 Grupo Unis 

Hora trabalho das Equipe de TI e 
Comunicação (custo estimado) 

15.000,00 Administrativo UNIS  
 

Consultores  15.000,00 Sebrae 

Despesas diversas 5.000,00 Grupo Unis 

Fomento de Bolsas de Pesquisa e 
estágio (10 bolsas para alunos de 
graduação em intercâmbio) 

48.000,00 Grupo Unis 

Investimento em infraestrutura da sala 
de coworking no shopping de 
Varginha 

30.000,00 Grupo Unis 



4.3. Indicadores acadêmicos  

 Num contexto em que as empresas precisam cada vez mais de tecnologia e pessoas 

com habilidades de resolução de problemas, precisamos nos afastar dos ambientes de 

educação tradicional - salas de aula expositivas e currículos quadrados – para realmente 

provocar a inclusão de oportunidades de aprendizagem que promovam o desenvolvimento 

prático das habilidades.  

 Nas tabelas 1, 2 e 3 (anexos) mostramos os resultados de abrangência das ações e 

eventos. Dentre as metodologias dos eventos, tivemos foco em ideação e criação de projetos 

(smart startup e startup Maker), montagem de protótipos e ferramentas digitais (startup 

Maker e meetup), comunicação/oratória e tolerância a críticas (Feira de inovação e Final do 

concurso), Sociabilidade e comunicação (StarteSe Day e Dev Fest). 

 Todo o conjunto de atividades mais os componentes curriculares tem refletido em 

bons resultados em métricas consagradas, como Enade e avaliação do Mec. As práticas 

adotadas desde 2014 e que evoluíram nas estratégias apresentadas aqui tem contribuído 

de forma interessante para que os conceitos dos cursos avaliados estejam próximos da 

excelência. Ao considerar o item Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, as 

notas em 2017 foram:  

 Bacharelado em Sistemas de Informação: 5 (nota máxima); 

 Educação Física: 4; 

 Arquitetura: 4; 

 Logística: 4. 

 Também percebemos melhorias nos últimos resultados de Enade, a tabela 4 (anexos) 
destaca alguns dos cursos que mais se envolveram nas práticas (elencadas no histórico 
anterior a 2018 e na atual) e que passaram por avaliações recentes. 
 

4.3.1 Resultados acadêmicos do espaço de Coworking: 

 Ao buscar a formação de redes acadêmicas e de pesquisa com negócios, a vivência 

nesse ambiente é elemento crucial para promover experiência para iniciantes. As 

oportunidades da parceria com empresas expõem os alunos aos desafios do mercado, ao 

empreendedorismo e à consciência de que inovar e treinar suas habilidades pessoais é 

preciso. 

 Após 6 meses de permanência no coworking, os 7 times foram convidados para 

refletir sobre o modelo de trabalho e suas evoluções pessoais e profissionais. Os resultados 

estão expostos abaixo: 

- Na primeira pergunta percebemos que o baixo custo foi atrativo, mas que a cultura 

trabalhada na instituição já mostrou a importância da rede de contatos: 

 

 
Figura 2. Resultado da primeira pergunta do questionário de avaliação. 

 



- Nas próximas quatro questões fica claro que existe uma relação de confiança e ajuda mútua 

entre os residentes, mas alguns ainda não discutem com visitantes externos. 

     

  
Figura 3. Resultados das perguntas, 2, 3, 4 e 5 do questionário de avaliação. 

  

- Ainda sobre o relacionamento, trocas e capacidade criativa desenvolvida dentro do 

coworking, percebe-se que apenas um time não criou novos projetos com outras pessoas 

ainda. 

 

 
Figura 4. Resultados da pergunta 6 do questionário de avaliação. 

 

- As próximas três questões foram uma abertura para que pudessem expor sua opinião a 

respeito do desenvolvimento do time e da sua percepção sobre o apoio da rede de contatos 

proporcionada. A última mostra a visão de cada um sobre o que mais julgam importante 

(imagens no anexo)  

- Por último, questionamos sobre a expectativa quanto ao início do programa de pré-

incubação em parceria com o Centev/UFV. Observa-se que um time sabe que ainda não 

está suficientemente apto para essa etapa, e outro ainda não tem certeza sobre suas 

condições, mas o restante já topou o desafio. 



 
Figura 5. Resultados da pergunta 7 do questionário de avaliação. 

 

 Além dos fatores educacionais do aprendizado na rotina do coworking, um dos 

projetos participantes dos eventos e mentorado pela equipe está em processo de patente 

nacional e internacional, a primeiro do Centro Universitário fruto das práticas. As alunas 

estão no curso de fisioterapia e pretendem aperfeiçoar o protótipo para o mercado (foto nos 

anexos). 

 

4.3.2 Resultados acadêmicos do Programa Negócios de Corredor: 

 O programa iniciou com 30 estudantes e chegou ao final com 15, e nenhum deles se 
evadiu do curso de graduação durante o semestre. Apesar de ainda ser um programa em 
fase inicial, contribuiu para 33,3% dos alunos melhorassem a renda do seu negócio. (Gráfico 
anexo).  
 

4.4. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores.  

 A cultura de educação continuada com as capacitações e eventos ofertados contribui 

para a perspectiva de crescimento dos colaboradores, realidade refletida pela pesquisa de 

clima organizacional do Great Place to Work®, onde nossa posição no ranking Brasil é a 

melhor dos últimos 3 anos.   

 A dedicação de nossos professores nas ações do projeto também demonstra a 

satisfação de fazer diferente, inclusive dois de nossos professores que são empresários 

patrocinaram eventos, comprovações demonstradas em materiais de marketing e fotos nos 

anexos. 

 Os colaboradores são convidados a participar de todos os eventos realizados e 

apoiados pelos nossos projetos, seja por meio de inscrições ou sorteio de cortesias (imagens 

no anexo). 

 

4.5. Indicadores de satisfação de clientes. 

 As três frentes de ação da prática refletem diretamente na rotina docente, uma vez 

que os professores precisam se atualizar para acompanhar e mentorar os alunos e acabam 

participando ativamente dos eventos e projetos. A evolução dos professores é confirmada 

pela avaliação da CPA – Comissão permanente de avaliação – na tabela 5 – demonstrando 

a média acima de 4, em uma escala de 1 a 5.  

 Outra métrica em que a instituição alcançou sucesso após todo o histórico de apoio 

ao empreendedorismo e ensino de habilidades por meio de experiências é o IGC (Índice 

Geral dos Cursos), em que o Grupo Unis alcançou um resultado histórico: Nota 4 para o 

Centro Universitário do Sul de Minas (Unis MG), Faculdade Três Pontas (Fateps) e 

Faculdades Integradas de Cataguases (FIC). Lembrando que o índice analisa o preparo do 



universitário para o mercado de trabalho e critérios como infraestrutura, corpo docente e as 

respostas dadas pelos alunos sobre a Instituição. 

  

4.6. Indicadores de captação de clientes. 

 Com o aumento do impacto das ações na região, aperfeiçoamento da equipe e 

incremento da cultura e ambientes empreendedores na comunidade acadêmica, foi possível 

perceber resultados positivos na procura por nossos cursos, demonstrado no gráfico 2 

(anexos). 

 

4.7. Resultados obtidos junto à comunidade. 

 A relação universidade e empresa ultrapassa os projetos e estágios voltados à 

formação prática dos estudantes, mas abre caminhos para uma cultura de colaboração 

mútua com potencial para alavancar o desenvolvimento econômico da região. Mantivemos 

e aumentamos o contato dos alunos com as empresas através dos eventos (mentores e 

patrocínios) e da rotina do coworking, sendo ao todo 21 novas empresas que se 

aproximaram da universidade. 

 O espaço de coworking oferece infraestrutura de escritório com baixo custo à 

comunidade, sendo que outras salas e laboratórios (como o laboratório Maker ilustrado nos 

anexos) também são de acesso livre e gratuito. 

 Também foi proporcionada uma série de capacitações gratuitas ou de baixo custo 

para a comunidade de varginha, uma vez que todos os 7 eventos foram de acesso aberto. 

Um dos eventos em especial – a feira de inovação – atraiu a atenção de mais de 3.000 

pessoas da cidade. 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS  

O que será repetido em 2018: A integração de alunos, empresários e comunidade no espaço 

de coworking; Programa negócios de corredor de forma mais intensa e com maior 

abrangência; Eventos de inovação fazendo conexão com grandes grupos (Google, StarteSe, 

etc). 

O que não será repetido em 2018: Horário e local fixo das oficinas do programa negócios de 

corredor, pois perdemos alunos por conta da dificuldade de agenda. 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE  

 A meta para este ano de 2019 é aperfeiçoar cada ação que foi iniciada com essa 

prática em 2018, melhorando a qualidade e aumentando o número de 

pessoas/empresas/alunos/professores envolvidos. 

 O Cepi se torna “Diretoria de Inovação”, com o propósito de criar um habitat de 

inovação, ou seja, um ambiente que deve gerar uma capacidade sustentável de inovação 

em todos os domínios acadêmicos, desde mudanças curriculares até a gestão da carreira 

dos egressos.  

 Serão implantados programas de pré-incubação e incubação em parceria com a 

incubadora de base tecnológica de viçosa (IEBT/UFV), fortalecendo ainda mais o 

acompanhamento das empresas e startups que surgem a partir dos projetos fomentados no 

grupo. 

 



7. ANEXOS 

 
Tabela 1 

Mês Ações 
Agosto 
 
 

Início do Projeto de funcionamento do espaço de coworking; 
Mapeamento dos alunos que comercializam/negociam nas dependências do centro 
universitário e convite para participar do programa negócios de corredor. 

Setembro 
 

Integração do Centev/UFV ao espaço de coworking 
Startup Maker 

Outubro Feira de Inovação 
Meetup Ferramentas do Google  

Novembro Smart startup cataguases 
Final e premiação do Concurso Inova Unis 
Dev Fest 

Dezembro Encerramento do programa Negócios de corredor 2018 
Startese Day 

Janeiro Acompanhamento e apuração de resultados dos projetos alocados no coworking 
Agenda de relacionamento 

 

Tabela 2 – Eventos, participação e habilidades trabalhadas. 

Eventos 
Alunos 

envolvidos Habilidades exigidas 

Startup Maker 117 Proatividade, agilidade, co-criação, colaboração 

Feira de Inovação 255 Organização, comunicação, auto-controle 

Smart Startup Cataguases 78 Criatividade, comunicação, colaboração 

Meetup Ferramentas Digitais 60 Comunicação, lidar com o digital 

DEV Fest (organização GDGs) 50 Comunicação, atenção, criatividade 

Final do Concurso Inova Unis 50 Organização, auto-controle, auto-motivação, tolerância 

StarteSe Day 300 Auto-motivação, comunicação, sociabilidade 

Total 850 Soft Skills 

 
Tabela 3. Resultados StarteSe    
StarteSe Day 

Participantes: 300 

Palestrantes: 4 

Palestras: 7 

Painelistas/pitchs: 5 

Estandes: 10 

Municípios participantes: 22 
 

Tabela 4. Notas de cursos que se envolveram nas práticas da Universidade Empreendedora. 

Cursos que mais participaram das práticas e foram avaliados recentemente ENADE CPC 

Administração 3 (2015) 4 (2015) 

Arquitetura e Urbanismo 4 (2017) _ 

Engenharia agronômica 4 (2016) 4 (2016) 

Fisioterapia 4 (2016) 4 (2016) 

Logística  4 (2015) 4 (2015) 



Nutrição 5 (2016) 5 (2016) 

Processos gerenciais 3 (2015) 4 (2015) 

Recursos Humanos 4 (2015) 4 (2015) 

Sistemas de informação 3 (2017) _ 
 

 
Tabela 5. Dados da CPA 2018, referente à satisfação dos alunos com o corpo docente. 

 
 

- Comentários sobre a utilização do coworking – residentes: 

 

 
 

 



 
 

 

Tabela 6. Empresas e autônomos que frequentaram o coworking de agosto a janeiro. 

Empresa Site Categoria 

Hotel Link Solutions https://www.hotellinksolutions.com/pt-br/ 

Provedor de tecnologia - 
Multinacional 

OmniComn https://www.omnicomm-world.com/pt/ Agência - Multinacional 

Grupo Ideal Trends http://www.idealtrends.com.br/ 

Empresa de tecnologia - 
Nacional 

Asas Produções http://www.asasproducoes.com.br/ 

Produções de eventos e 
produtos digitais - 
Nacional 

Mercado Bitcoin  - 
Autônomo do mercado 
de Bitcoins 

Unisys do Brasil Ltda https://www.unisys.com.br/ 

Tecnologia de Dados e 
machine learning - 
Multinacional 

Semionato Coelho 
Engenharia 

https://www.basecnpj.com/empresa/andre-semionato-
coelho-11704409675/c8tzhfkyD 

Autônomo da 
engenharia civil 

Mecânica  - 
Autônomo da 
engenharia mecânica 

Gerdau https://www2.gerdau.com.br/  

Indústria de aço - 
Multinacional 

Kapeh https://www.kapeh.com.br/ 

Indústria de cosméticos 
a base de café - Regional 

Varginha Geek https://www.facebook.com/varginhageek/  

Organização cultural - 
Local 

SulAmerica portal.sulamericaseguros.com.br 

Empresa de seguros - 
Nacional 

CB Cloud http://www.cbcloud.com.br  

Empresa de tecnologia - 
Nacional 

https://www.hotellinksolutions.com/pt-br/
https://www.omnicomm-world.com/pt/
http://www.idealtrends.com.br/
http://www.asasproducoes.com.br/
https://www.unisys.com.br/
https://www.basecnpj.com/empresa/andre-semionato-coelho-11704409675/c8tzhfkyD
https://www.basecnpj.com/empresa/andre-semionato-coelho-11704409675/c8tzhfkyD
https://www2.gerdau.com.br/
https://www.kapeh.com.br/
https://www.facebook.com/varginhageek/
http://portal.sulamericaseguros.com.br/
http://www.cbcloud.com.br/


Factor 
Transparência https://www.facebook.com/factortransparencia/  

Agência de consultoria - 
Local 

Ouro de Kaffa www.ourodekaffa.com.br/ 

Produção de café e 
cafeteria - Regional 

Arquitetura e 
desings  - 

Autônomo da área de 
arquitetura 

Tecnologia da 
informação  - Autônomo da ára de TI 

Barry Eventos http://www.barryeventos.com.br/ 

Produtora de eventos 
Local 

Seven Coaching https://www.facebook.com/sevencoachingmg/?ref=br_rs  Coaching pessoal - Local 
 

 

Tabela 7. Empresas que se tornaram apoiadoras, auxiliando com mentorias e patrocínios. 

Empresas apoiadoras 

Ferroni Engenharia 

Mais Empresas consultoria 

Cresça Mais 

Protense Certificados Digitais 

Grupo Energisa 

Via Café Garden shopping 

Trackdev desenvolvimento Web e Mobile 

Luana Fontenelle produtora de eventos 

Coletek (Coleção Indústria e comércio de informática, 
telecomunicações e eletrônicos ltda) 

 
 

Tabela 8. Números gerais do Coworking. 

Ação  Alunos 
Público 
externo Projetos Resultados 

Coworking 
10 
residentes 6 residentes   

7 
projetos 

17 empresas visitantes já frequentaram, 14 
empresas da região utilizam e apoiam ações  

 
 

Tabela 9. Números gerais do Programa Negócios de Corredor. 

Ação Alunos Cursos Segmentos dos empreendimentos Resultados  

Negócios 
de 
corredor 15 17 

Alimentação, vestuário, cosméticos, eletrônicos, jóias, 
serviços (desenho gráfico, publicidade, construção de 
maquetes, projetos de energia solar) 

6 oficinas 
presenciais com 
apoio do sebrae 

 

https://www.facebook.com/factortransparencia/
http://www.ourodekaffa.com.br/
http://www.barryeventos.com.br/
https://www.facebook.com/sevencoachingmg/?ref=br_rs


 
Gráfico 1. Rendimentos dos alunos do programa negócios de corredor durante o segundo semestre de 2018. 

 

 

 
Gráfico 2. Comparação do número de matrículas em cursos frequentes nas propostas de empreendedorismo 

da instituição. Série 1 representa 2017 e a série 2 representa 2018. 

 

 

 
Figura 1. Página do Mec com o índice do Centro Universitário. 
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http://noticias.unis.edu.br/devfest-sul-de-minas-evento-recebe-170-participantes-e-exibe-mais-de-24-horas-de-conteudo/  

 

 
Figura 2. Notícia sobre evento Dev Fest.  

 

 

http://noticias.unis.edu.br/devfest-sul-de-minas-evento-recebe-170-participantes-e-exibe-mais-de-24-horas-de-conteudo/


 
Figura 3. Print de e-mail convidando colaboradores para sorteio de cortesias em evento apoiado pela prática. 

 

 
Figura 4. Banner de divulgação do StarteSe Day. 

 

  
 Figura 5. Alunos e residentes do coworking no startese Day 



 

 

 
Figura 6. Página de Rede social do Cepi durante o evento StarteSe Day 

 

 

 
Figura 7. Print de e-mail convidando colaboradores para evento Dev Fest. 

 

 



   
Figura 8. Alunos residentes do coworking participando de evento e networking no sebrae Varginha 

 

 

 

 

 
Figura 9. Print de rede social – empreendedor visitando e publicando sobre o coworking. 

 



 
Figura 10. Empresa residente no coworking, composta por alunos e ex alunos. 

 

 
Figura 11. Print de publicação de aluno, divulgando sua empresa sediada no espaço de Coworking. 

 

 

 
Figura 12. À direita, aluno, residente do coworking e membro do GDG Varginha, em momento de networking 

em evento do Google. 

 



 
Figura 13 Página de agência digital sediada no coworking. 

 

 

 

 
Figura 14. Banner de evento. As empresas patrocinadoras Ferroni Engenharia e Mais Empresas pertencem à 

professores. 

 

 
http://correiodosul.com/varginha/startup-maker-reunira-mais-de-400-alunos-em-varginha/ 

Figura 15.  Notícia sobre evento em jornal da cidade. 

 

http://correiodosul.com/varginha/startup-maker-reunira-mais-de-400-alunos-em-varginha/


 
Figura 16. Equipe de organizadores e mentores do Smart Startup Cataguases. 

 

 
Figura 17. Dev Fest sul de minas, apoiado pelo Cepi, com a participação de alunos, colaboradores e 

professores. 

 

 
Figura 18. Publicação de TV local em evento Dev Fest 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi_WXxCg-ow  

Figura 19. Reportagem de jornal local sobre evento feira de inovação. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-MPTSxwzg4k  

Figura 20. Reportagem em TV local sobre espaço de coworking. 

 

 
https://globoplay.globo.com/v/7118453/  

Figura 21. Reportagem em TV regional sobre o evento feira de inovação. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi_WXxCg-ow
https://www.youtube.com/watch?v=-MPTSxwzg4k
https://globoplay.globo.com/v/7118453/


 
Figura 22. Primeira reunião com residentes do coworking. 

 

 
Figura 23. Residentes do coworking produzindo conteúdo e entrevistando pessoas. 

 

   
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/22811/fic-inaugura-parceria-com-a-receita-federal-e-espaco-

coworking?fbclid=IwAR1t6XomYR98i952s2EJGcVsInQyhqWvdbJ8zFdfD7yhW4ZovrzDEnz6xtU  

Figura 24. Espaço de coworking disponível também na unidade de Cataguases 

https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/22811/fic-inaugura-parceria-com-a-receita-federal-e-espaco-coworking?fbclid=IwAR1t6XomYR98i952s2EJGcVsInQyhqWvdbJ8zFdfD7yhW4ZovrzDEnz6xtU
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/22811/fic-inaugura-parceria-com-a-receita-federal-e-espaco-coworking?fbclid=IwAR1t6XomYR98i952s2EJGcVsInQyhqWvdbJ8zFdfD7yhW4ZovrzDEnz6xtU


 

 
Figura 25. Publicação da página do cepi sobre projeto mais votado pela população da cidade durante a feira 

de inovação. Na imagem, à esquerda, o professor que mentora o projeto. 

 

 

 
Figura 26. Print do formulário de respostas da pesquisa com o público visitante da feira de inovação, 

demonstrando ter impactado 3.543 pessoas. 

 

 



 
Figura 27. Folhetos informativos disponibilizados no coworking. 

 

 

 

 
Figura 28. Divulgação do Meetup realizado por residente do coworking e professor do unis. 

 

 
Figura 29.  Residentes do coworking avaliando e contribuindo com projetos de alunos iniciantes. 



 

   
Figura 30.  Alunos utilizando o laboratório Maker durante evento de inovação. 
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Figura 31. Notícia sobre o laboratório Maker em blog da cidade. 

 

 

 
Figura 32. Protótipo de alunos sendo avaliado e premiado em evento. 
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Figura 33. Postagem de aluna em rede social, mostrando dia de encontro do programa negócios de corredor. 

 

 

 

 
Figura 34. Projeto do primeiro coworking do unis com 53,20 metros quadrados. 

 

 
Figura 34. Projeto da expansão do coworking, aproximando da unidade da pós-graduação. Área total 700 

metros quadrados, área do novo coworking de 174 metros quadrados. 

 



 
Figura 35. Alunas Letícia e Lays apresentando o protótipo em feira de inovação. O protótipo está em processo 

de patente. 


