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RESUMO EXECUTIVO 
 

Discussões realizadas nas últimas décadas, em diversos fóruns, revelaram a 

necessidade e os desafios da modernização do processo de ensino-aprendizagem para a 

formação de engenheiros plenos mais adaptados às exigências da sociedade moderna. 

Na tentativa de atender a uma dessas demandas, o Ensino de Empreendedorismo, o 

presente Projeto de Ensino tem como objetivo implantar uma “Incubadora Acadêmica 

de Empreendimentos de Engenharia da Sustentabilidade”, doravante denominada 

“EcoFutura Incubadora de Engenharia da Sustentabilidade”. Na estratégia 

pedagógica proposta, aqui denominada “ENSINO DE EMPREENDEDORISMO POR 

COMPETÊNCIA”, o processo de ensino-aprendizagem de empreendedorismo é 

orientado ao desenvolvimento da “competência empreendedora” característica de 

indivíduos empreendedores, que aqui se materializa pela inserção dos conceitos de 

empreendedorismo e a construção das habilidades e atitudes necessárias a essa 

competência. Para isso, o próprio percurso de desenvolvimento da empresa incubada 

(desde a concepção da ideia original até sua implantação) será utilizado como 

referência (ou situação) ao processo de ensino-aprendizagem em empreendedorismo, 

onde, o estudante desenvolverá seu aprendizado a partir da busca do conhecimento 

necessário à realização das diversas etapas do desenvolvimento. No processo de 

ensino-aprendizagem, dois elementos ficam claramente definidos: i) os elementos da 

competência empreendedora, onde, destaca-se, entre outros: como conceitos de 

empreendedorismo, teorias e práticas sobre administração, contabilidade e economia 

de empresas, gestão de recursos humanos e marketing empresarial; e como habilidades 

e atitudes empreendedoras, autonomia na busca do conhecimento, criatividade, 

solidariedade, interdisciplinaridade, capacidade de gestão, de liderança, de 

comunicação e expressão, de trabalho em equipes multidisciplinares, senso de 

responsabilidade e sensibilidade social, visão estratégica e de futuro, além de aptidão e 

atitude ao empreendedorismo e à inovação; e ii) a definição dos papéis do estudante e 

do docente: o estudante terá autonomia na definição dos conteúdos a serem abordados 

e dos percursos formativos a serem realizados em seu aprendizado, em função de seu 

conhecimento anterior e das demandas surgidas ao longo do desenvolvimento da 

empresa; e o docente se configura como um facilitador/articulador nas atividades a 

serem realizadas para o desenvolvimento da empresa, sendo responsável por 

acompanhamento e avaliação da construção da competência empreendedora. Para o 

estabelecimento desses elementos do processo de ensino-aprendizagem, a estratégia 

pedagógica é inspirada e baseada na articulação entre pedagogias e ideias filosofias 

de diversos autores, tais como John Dewey, Anísio Teixeira, Paulo Freire e Pierre 

Lévy, consiste em concepção e criação de uma estrutura curricular composta por 

“Projetos de Desenvolvimento de Empresas” e Espaços de Convivência Pedagógica, e 

em sua realização pela articulação entre instrumentos pedagógicos vinculados ao 

marco pedagógico conceitual, tais como Equipes de Aprendizagem Ativas, Estratégias 

de Aprendizado Compartilhado, Aprendizagem Baseada em Problemas Concretos e 

Competências Socialmente Referenciadas. Vale destacar que ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem serão criados mecanismos para avaliação dos conhecimentos 

inseridos e das habilidades e competências em desenvolvimento. Ainda, o próprio 

processo de desenvolvimento das empresas será utilizado como mecanismo de 

avaliação da competência empreendedora desenvolvida. 

  



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Desafios da Formação em Engenharia 

 

A necessidade de engenheiros plenos mais adaptados às demandas atuais de 

Engenharia tem provocado, nas últimas décadas e nos setores públicos e privados, 

intensa discussão sobre a modernização do processo de ensino-aprendizagem no setor 

(CNI, 2015; COBENGE, 2015; OLIVEIRA et al., 2014 MEC, 2012; MEC, 2011). 

Essas discussões revelaram os principais desafios atuais do ensino em Engenharia no 

país, com destaque: às novas habilidades e atitudes relacionadas como essenciais à 

qualificação profissional dos novos engenheiros, tais como capacidade de coordenar 

informações, interagir com pessoas, trabalhar e liderar em equipes multidisciplinares, 

interpretar e resolver problemas em múltiplas dimensões e interpretar de maneira 

dinâmica a realidade; e às características pessoais dos profissionais, tais como senso de 

responsabilidade e sensibilidade social, interdisciplinaridade, autonomia, liderança, 

comunicação e expressão, criatividade, solidariedade e aptidão ao empreendedorismo e 

à inovação. 

Em IEL (2006) é apresentado um documento denominado ―INova Engenharia‖, 

que tem por objetivo apresentar algumas propostas para modernizar a educação em 

Engenharia no Brasil e favorecer a atualização dos profissionais que já atuam no 

mercado, de maneira que o País possa dispor de engenheiros capazes de impulsionar seu 

desenvolvimento tecnológico. Ainda, descreve as principais conclusões de duas 

pesquisas que ouviram a opinião de representantes de 120 grandes indústrias e cinco 

acadêmicos sobre o perfil do engenheiro de que o País precisa e o que está formando. 

De acordo com a pesquisa, embora bem avaliados por representantes de grandes e 

médias indústrias, escolhidas entre as líderes dos principais setores, os engenheiros 

formados no País vêm deixando a desejar justamente nas novas habilidades exigidas de 

forma crescente pelo mercado de trabalho. Ou seja, eles têm boa formação técnica, mas 

demonstram dificuldades em atitude empreendedora e capacidade de gestão, de 

comunicação, de liderança e para o trabalho em equipes multidisciplinares. Nesses 

quesitos, cada vez mais cruciais, tanto a indústria como a academia opinam que a 

defasagem é crescente.  

 

1.2 O Ensino de Empreendedorismo no Brasil 

 

Segundo Dornelas (2001), a palavra Empreendedorismo é derivada da palavra 

francesa entrepreneur, que significa ―aquele que assume riscos e começa algo novo‖. 

Diante dessa definição, Lobosco et al. (2005) argumentaram que o tema acerca desse 

fenômeno, que modifica as condições correntes do mercado pela introdução de algo 

novo e diferente em resposta às necessidades detectadas, tem despertado um crescente e 

significativo interesse no campo de estudos organizacionais. No entanto, Ferreira et al., 

(2006) destacam que o empreendedorismo, como campo de conhecimento, ainda está 

em fase de construção de seus paradigmas (modelo ou padrão a ser seguido) que, por 

sua vez, ajudariam a organizar o processo da pesquisa e desenvolvimento dessa área. 

Ainda, Shane (2000, apud Ferreira et al., 2006) ressalta a falta de um modelo 

conceitual que explique e preveja o conjunto de fenômenos empíricos não explicados ou 

previstos pelos modelos já existentes em outros campos das ciências sociais. 

Portanto, essa falta de modelos do que seria o empreendedorismo dificulta, por 

consequência, o desenvolvimento e a padronização de estratégias pedagógicas para o 

ensino de empreendedorismo. Esse é um dos motivos pelos quais o ensino de 



empreendedorismo tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores nas últimas 

décadas. Dentre eles, cita-se os trabalhos de Lobosco et al., (2005) e Henrique e Cunha 

(2008). 

Lobosco et al., (2005) realizaram um apanhado sobre diversos estudos que 

tentam propor ou avaliar práticas adequadas para a educação empreendedora. Foram 

destacadas algumas orientações (ver as referências citadas pelos autores): a) incluir o 

agir como experiência didática, além do falar, ler e escrever; b) incentivar o contato com 

empreendedores; c) ter medições de resultados ligados a projetos que resultem em 

novos negócios; d) criar uma escola empreendedora; e) não limitar as experiências 

empreendedoras ao calendário escolar; f) na avaliação da instituição de ensino, 

contemplar a produção de projetos de criação de empresas; g) evitar o ensino por 

estudos de caso, pois não possibilitam a vivência em reais condições de incerteza; h) 

aprimorar os professores em todos os níveis da educação, visando à construção de um 

ambiente empreendedor; i) distinguir entre educação empreendedora, empresa e gestão 

de pequenos negócios e diferenciá-los da abordagem tradicional; j) inserir a 

multidisciplinaridade nos cursos; e k) criar um modelo brasileiro que contemple valores 

culturais, sociais, políticos e econômicos do país. 

Henrique e Cunha (2008) realizaram um estado-da-arte de práticas didático-

pedagógicas utilizadas no ensino de empreendedorismo nos cursos de graduação e pós-

graduação nacionais e estrangeiros, onde foi desenvolvido o histórico do ensino de 

empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior (IES) e sua importância no 

desenvolvimento socioeconômico dos países e na geração de inovações, seguido por 

uma explanação de sua situação atual no mundo e no Brasil. Os principais resultados 

demonstram: que as IES estão implantando o ensino de empreendedorismo em suas 

grades curriculares em sinergia com as metodologias e práticas didático-pedagógicas 

mais eficazes para seu aprendizado, mas sem deixar de lado, em muitas ocasiões, os 

métodos tradicionais de ensino; o docente deve estabelecer um equilíbrio entre o papel 

de facilitador do processo de aprendizagem e de professor; experiências passadas e 

trabalho em pequenas empresas ou em consultorias juniores auxiliam o discente no 

processo de aprender a empreender. Foi ressaltado, ainda, que as incubadoras são 

essenciais para implantação dos planos de negócios desenvolvidos pelos alunos. 
 

1.3 Incubadora como espaço de Aprendizagem de Empreendedorismo 
 

Para a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC, 2017), uma incubadora é uma entidade que tem por objetivo 

oferecer suporte a empreendedores para que eles possam desenvolver ideias inovadoras 

e transformá-las em empreendimentos de sucesso. Para isso, oferece infraestrutura, 

capacitação e suporte gerencial, orientando os empreendedores sobre aspectos 

administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos, entre outras questões essenciais ao 

desenvolvimento de uma empresa. Portanto, as incubadoras de empresas, por definição 

e pela própria razão de ser, são ambientes de aprendizado de empreendedorismo. Mais 

ainda, o próprio processo de desenvolvimento de empresas em uma incubadora a 

caracteriza como um ambiente propício à adoção de estratégias pedagógicas de ensino-

aprendizagem de empreendedorismo. 
 

1.4 Objetivos do Projeto de Ensino 
 

O presente Projeto de Ensino tem como objetivo geral implantar uma 

―Incubadora Acadêmica de Empreendimentos de Engenharia da Sustentabilidade‖, 



doravante denominada ―EcoFutura Incubadora de Engenharia da Sustentabilidade‖, para 

o atendimento aos desafios do Ensino de Empreendedorismo na Engenharia. 

 

Como objetivos específicos da Incubadora Acadêmica, tem-se: 

 

 Criar um ―Ecossistema de Empreendedorismo‖ nos cursos de Engenharia da UFSB 

relacionados com a área de Sustentabilidade. 

 Contribuir para o fortalecimento dos cursos de Graduação em Engenharia, assim 

como a qualidade da formação acadêmica e profissional dos estudantes. 

 Aplicar e desenvolver estratégias pedagógicas relacionadas com o Ensino de 

Empreendedorismo no Ensino Superior. 

 Proporcionar uma formação empreendedora sólida (teórica e prática) aos estudantes 

de Engenharia, dando a eles uma visão profissional e empresarial ainda enquanto 

acadêmicos. 

 Apoiar a criação e o desenvolvimento de empreendimentos de estudantes de 

Engenharia, especificamente relacionados com os setores econômicos relacionados 

com a Sustentabilidade. 

 Estimular a inovação tecnológica nos produtos gerados e serviços prestados na área 

de Engenharia da Sustentabilidade, como ênfase ao desenvolvimento de ―patentes 

verdes‖. 

 Contribuir com o desenvolvimento sustentável local e regional, ou seja, aquele que 

integra os aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

 

1.6 Empreendedorismo na Engenharia da Sustentabilidade 

 

Décadas atrás, as práticas e as tecnologias sustentáveis eram consideradas como 

de alto custo de implantação, sendo acessíveis apenas para grandes empresas ou 

investidores. No entanto, nas últimas décadas, a criação de legislações específicas no 

setor, assim como o desenvolvimento e a disseminação de novas e modernas 

tecnologias e práticas, as tornou mais acessíveis aos diversos públicos. Atualmente, uma 

quantidade considerável de residências, empresas, indústrias e instituições (públicas e 

privadas) têm aderido a essas práticas e tecnologias sustentáveis, com repercussões 

ambientais, sociais e econômicas positivas. Um termômetro desse fenômeno seria a 

popularização dos termos Energias Alternativas ou Limpas (SANTOS, 2013), 

Construções Sustentáveis (KEELER, 2010), Empreendedorismos Sustentáveis 

(PHILIPPI Jr.), Ecologia Industrial (FERRÃO, 2009), Gestão de Resíduos Sólidos 

(JARDIM et al., 2012), Cidades Sustentáveis (LEITE & AWAD, 2012) e Marketing 

Sustentável (ZENONE & DIAS, 2014). 

Além disso, as empresas já estão descobrindo e demonstrando que adotar uma 

Gestão Empresarial Sustentável (Empreendedorismo orientado á Sustentabilidade) tem 

se tornado uma vantagem competitiva no mercado, pois, além dos benefícios 

ambientais, sociais e econômicos diretos, a adoção das práticas sustentáveis gera maior 

visibilidade à empresa, que atrai a preferencia dos consumidores. Portanto, em um 

mundo globalizado, onde os consumidores estão cada vez mais conscientes e 

politizados, esse tipo de gestão tornou-se parte fundamental da organização que deseja 

garantir seu presente e seu futuro de sucesso. 

Assim, a Incubadora terá como prioridade propostas de empresas de Engenharia 

da Sustentabilidade que permitam o desenvolvimento de produtos e a prestação de 

serviços técnicos que permitam a realização da Gestão Sustentável em diferentes escalas 

de atuação, residencial, empresarial, industrial, institucional (públicas e privadas) e 



municipal, ou seja, com foco no Desenvolvimento Sustentável - aquele que integra o 

retorno econômico à preservação do meio ambiente e à responsabilidade social. 

 

 

2 CARACTERÍSTICAS DA INCUBADORA ACADÊMICA 

 

2.1 Forma de Incubação das empresas 

 

A Incubadora Acadêmica consiste em um Projeto de Ensino, não apresentando, 

portanto, caráter jurídico ou vínculo com a UFSB ou outras instituições. Desenvolve 

suas atividades sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado, sendo 

vinculada ao Programa Integrado de Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação em Meio 

Ambiente e Saneamento do CFTCI/UFSB (PIMAS/CFTCI), que compreende unidade 

operacional de pesquisa, pós-graduação e educação continuada, promotor de atividades 

de pesquisa, extensão, inovação, criação e cooperação técnica, com funcionamento num 

regime de autogestão e autofinanciamento. A Incubadora não terá sede ou instalações 

físicas específicas. Suas atividades acadêmicas serão desenvolvidas nas instalações da 

UFSB, que oferecerão condições controladas para capacitação das empresas incubadas 

(estudantes), desde o início da incubação e durante as etapas de desenvolvimento dos 

produtos e serviços dos negócios, em um ambiente de colaboração de ideias e parcerias 

entre os estudantes. 

 

2.2 Benefícios e Infraestrutura da Incubadora 

 

Entre os benefícios da Incubadora destaca-se o apoio técnico e gerencial para o 

aprimoramento tecnológico e mercadológico dos produtos a serem desenvolvidos e os 

serviços a serem prestados pelas empresas incubadas. Para isso, a Incubadora 

disponibilizará a infraestrutura física necessária ao desenvolvimento dos projetos das 

empresas, tais como salas de aula, laboratórios didáticos, material de escritório, 

equipamentos disponíveis, acesso à internet, telefone e impressoras (quando 

disponíveis). O ambiente de estudos em grupo permitirá o desenvolvimento dos 

conhecimentos técnicos relacionados com empreendedorismo, tais como administração 

e gestão de empresas, contabilidade, marketing, economia, comercialização de produtos 

e serviços, assistência jurídica e políticas de acesso a linhas de financiamento.  

Ainda, a Incubadora promoverá o estreitamento das relações entre as empresas 

incubadas e os setores que possam contribuir com o desenvolvimento do negócio, tais 

como empresas estabelecidas no mercado, instituições de ensino e pesquisa e órgãos 

governamentais. O espaço também poderá permitir o contato direto com assessorias, 

mentorias, networking e redes de investidores, com a criação de um ambiente propício à 

criatividade e à inovação. 

 

2.3 Membros da Incubadora 

 

A Incubadora Acadêmica será integrada por um ―Membro Supervisor Docente‖ 

e por ―Membros Coordenadores Estudantis‖: 

 

 O Membro Supervisor Docente é o coordenador do presente Projeto de Ensino; 

 Os ―Membros Coordenadores Estudantis‖ são estudantes integrantes da Incubadora, 

que podem exercer as seguintes funções: 

 



o ―Membros Coordenadores da Incubadora‖ – são responsáveis pela gestão da 

Incubadora, sendo distribuídos nas seguintes coordenações: Coordenação 

Executiva, Coordenação Administrativa, Coordenação de Finanças, 

Coordenação de Recursos Humanos, Coordenação de Marketing e 

Coordenação de Projetos. 

o ―Membros Coordenadores de Empresas‖ – são responsáveis pelas empresas 

incubadas. Cada empresa incubada poderá ter 1 ou mais membros 

coordenadores. 

 

Naturalmente, os Membros Coordenadores da Incubadora também são Membros 

Coordenadores de Empresas, tal como ingressaram na Incubadora por processo seletivo. 

Os Membros Coordenadores da Incubadora serão escolhidos pelo Membro Supervisor 

Docente, o qual avaliará a aptidão de cada membro à área de sua respectiva 

Coordenação. 

 

2.4 Processo de Seleção dos projetos/membros da Incubadora 

 

 Os projetos de empreendimentos poderão ser enquadrados nos quatro tipos de 

incubação possíveis (ANPROTEC, 2017): Base tecnológica - que abrigam empresas 

de base tecnológica e estimulam as parcerias com as universidades; Tradicionais - 

que dão suporte a empresas de setores tradicionais da economia; Mistas - que 

aceitam empreendimento de base tecnológica e de setores tradicionais; e Sociais - 

que têm como público alvo as cooperativas e associações populares. 

 Para participar da Incubadora, os proponentes deverão: i) solicitar formalmente o 

cadastro de seus projetos de empreendedorismo em modelo a ser definido pela 

Incubadora e seguindo as orientações pré-estabelecidas; ii) submeter o projeto a um 

processo seletivo (entrevista), quando o Membro Supervisor Docente (ou banca por 

ele designada) avaliará se a proposta se enquadra na área de atuação da Incubadora e 

se apresenta uma proposta clara para ser desenvolvida. 

 Os projetos vinculados à Incubadora deverão ser relacionados com a Engenharia da 

Sustentabilidade e terão coordenação de um ou mais Membros Coordenadores de 

Empresas, devidamente matriculados na UFSB. Será dada prioridade às ideias que 

permitam o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a transferência de tecnologia 

na área da Incubadora. 

 Novos Membros Coordenadores de Empresas poderão ser integrados, a qualquer 

tempo, em função de seus interesses e das demandas nas atividades propostas na 

Incubadora. Só poderão participar os projetos cujos proponentes sejam estudantes da 

UFSB. 

 Os Membros Coordenadores Estudantis terão direito a Certificado de participação 

em Projeto, tendo, para isso, o compromisso de cumprir carga horária de atividades 

presenciais mínima de 30 horas por quadrimestre letivo. 

 

2.5 Parcerias e Gestão de Recursos da Incubadora 

 

Com foco no desenvolvimento regional sustentável e na justiça socioambiental 

da região de abrangência da UFSB, as ações poderão ser planejadas em parcerias e 

cooperações técnicas com institutos de ensino e pesquisa, órgãos da administração 

pública, Organizações Não-Governamentais (ONGs), associações comunitárias, 

empresas em geral, para fortalecimento e atendimento às demandas ambientais, sociais 

e econômicas apresentadas pela sociedade.  



No entanto, caso ocorra interesse de algum tipo de instituição, o projeto da 

empresa incubada poderá ser apoiado financeiramente, devendo, para isso, ser realizada 

a formalização do convênio entre as instituições através da Fundação de Apoio da 

UFSB, a qual irá gerenciar os recursos repassados pelas instituições parceiras. Nesse 

caso, os recursos disponibilizados poderão ser investidos na criação de infraestrutura 

física para desenvolvimento das atividades da incubadora e das empresas, investimento 

em capacitação de seus membros, tais como participação em cursos e eventos, assim 

como pagamento de bolsas de estágio e consultorias. 

 

2.6 Disposições finais 

 

Outras diretrizes de funcionamento da Incubadora poderão ser criadas e 

aprovadas pela Coordenação do Projeto de Ensino, a qual, por tratar-se de um Projeto de 

Ensino, tem autonomia para tomar, a qualquer momento, as decisões que julgar 

pertinentes para a boa execução das atividades da Incubadora. 
 

 

3 ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA DE EMPREENDEDORISMO 
 

3.1 Competência Empreendedora de um indivíduo empreendedor 

 

Como apresentado anteriormente, a falta de um padrão do que seria o 

empreendedorismo dificulta a padronização de estratégias pedagógicas para o ensino de 

empreendedorismo. Assim, antes da apresentação da estratégia pedagógica a ser adotada 

no ensino de empreendedorismo, será definido o que se entende, no presente projeto, 

sobre ―competência empreendedora‖ de um indivíduo empreendedor, a ser buscada na 

aplicação da estratégia pedagógica. 

No presente projeto, a competência empreendedora de um indivíduo 

empreendedor se caracteriza pelos seus conhecimentos acerca dos ―conceitos de 

empreendedorismo‖ necessários à atividade empreendedora e de suas habilidades e 

atitudes empreendedoras essenciais ao desenvolvimento de seus empreendimentos. 

Como conceitos de empreendedorismo têm-se, entre outros, teorias e práticas sobre 

administração, contabilidade e economia de empresas, gestão de recursos humanos e 

marketing empresarial. Destaca-se, como habilidades e atitudes empreendedoras, 

autonomia na busca do conhecimento, criatividade, solidariedade, interdisciplinaridade, 

capacidade de gestão, de liderança, de comunicação e expressão, de trabalho em equipes 

multidisciplinares, senso de responsabilidade e sensibilidade social, visão estratégica e 

de futuro, além de aptidão e atitude ao empreendedorismo e à inovação. 
 

3.2 Estratégia Pedagógica – A Incubadora como instrumento didático 
 

Na estratégia pedagógica proposta, aqui denominada ―ENSINO DE 

EMPREENDEDORISMO POR COMPETÊNCIA‖, o processo de ensino-

aprendizagem de empreendedorismo é orientado ao desenvolvimento da ―competência 

empreendedora‖ característica de indivíduos empreendedores, que aqui se materializa 

pela inserção dos conceitos de empreendedorismo e a construção das habilidades e 

atitudes necessárias a essa competência. Para isso, o próprio percurso de 

desenvolvimento da empresa incubada (desde a concepção da ideia original até sua 

implantação) será utilizado como referência (ou situação) ao processo de ensino-

aprendizagem em empreendedorismo, onde, o estudante desenvolverá seu aprendizado a 



partir da busca do conhecimento necessário à realização das diversas etapas do 

desenvolvimento. Nesse processo, ficam definidos os papéis do estudante e do docente: 

 

i) Estudante - o estudante terá autonomia na definição dos conteúdos a serem 

abordados e dos percursos formativos a serem realizados em seu aprendizado, em 

função de seu conhecimento anterior e das demandas surgidas ao longo do 

desenvolvimento da empresa; e 

ii) Docente - o docente, nesse processo de ensino-aprendizagem, se configura 

como um facilitador/articulador nas atividades a serem realizadas para o 

desenvolvimento da empresa, sendo responsável por acompanhamento e avaliação da 

construção da competência empreendedora. 

 

3.3 Marco Pedagógico Conceitual da Estratégia Pedagógica 

 

A estratégia pedagógica proposta é baseada e inspirada no Marco Pedagógico 

Conceitual contido no projeto institucional e político-pedagógico da UFSB, com recorte 

às seguintes pedagogias e ideias filosóficas (UFSB, 2014): 

 

 Pragmatismo de John Dewey - O educador Anísio Teixeira foi uma das 

principais fontes disseminadoras do pensamento progressista na educação brasileira, a 

partir da perspectiva filosófica do Pragmatismo Deweyano. Para o autor, ―o ato de 

aprender depende profundamente de uma situação real de experiência onde se possa 

praticar, tal como na vida, as reações que se deve aprender‖. Assim, o pensamento não 

existe isolado da ação, a educação deve servir para resolver situações da vida, e a ação 

educativa tem como elemento fundamental o aperfeiçoamento das relações sociais. Essa 

pedagogia colocava a atividade do aluno como elemento central da aprendizagem e 

propunha o permanente contato entre a teoria e a prática. Dewey foi um dos criadores 

do "Método de Projetos". 

 Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire – Paulo Freire enfatiza práticas 

pedagógicas orientadas com o objetivo de desenvolver autonomia, competência e 

capacidade crítica num contexto de valorização da cultura, onde a educação significa 

criação de oportunidades para a construção coletiva de saberes. O processo de ensino-

aprendizagem consiste de práticas de formação socialmente construídas, nas quais o 

educando se torna sujeito de seu conhecimento e, em ações mediadas pelo educador, 

ambas as partes aprendem. Mas, a autonomia plena não faz do espaço pedagógico um 

lugar de permissividade; pelo contrário, no registro da autonomia o professor orienta e 

coordena atividades, criando condições para a prática educativa se efetivar, estimulando 

em seus estudantes responsabilidade e consciência crítica. 

 Inteligência Coletiva de Pierre Lévy – O conceito de Inteligência coletiva 

propõe novos arranjos de organização do conhecimento, levando em conta o 

reconhecimento do conjunto de saberes e experiências de cada estudante, que deve 

orientar seus percursos individuais de aprendizado. Na prática, o currículo deve se 

tornar mais flexível e o processo pedagógico deve promover mudanças, onde o 

estudante pode eleger o que é importante para seu conhecimento, em função de 

referências sobre seu lugar, sua cultura e história de vida; ele pode traçar o seu próprio 

caminho, diferente dos demais, de acordo com seus interesses; quebra-se a barreira do 

espaço delimitado da Universidade; organiza-se a escala de conhecimento por níveis, 

etapas e ciclos. 

 



3.4 Operacionalização da Estratégia Pedagógica  

 

A operacionalização da estratégia pedagógica consiste em concepção e criação de 

uma estrutura curricular composta por ―Projetos de Desenvolvimento de Empresas‖ e 

Espaços de Convivência Pedagógica, e em sua realização pela articulação entre 

instrumentos pedagógicos vinculados ao marco pedagógico conceitual, tais como 

Equipes de Aprendizagem Ativas, Estratégias de Aprendizado Compartilhado, 

Aprendizagem Baseada em Problemas Concretos e Competências Socialmente 

Referenciadas. 

 

3.4.1 Estrutura Curricular de Concepção da Estratégia Pedagógica 

 

A concepção da estratégia pedagógica para criação do Ecossistema de 

Empreendedorismo requer a definição de uma estrutura composta por dois elementos 

fundamentais: 

 

 Projetos de desenvolvimento - definidos e criados para cada empresa incubada, são 

projetos que visam concepção, criação e desenvolvimento das empresas. Podem 

consistir no desenvolvimento de produtos, processos ou serviços relacionados com o 

foco da empresa; com isso, concretiza a integração entre teoria e prática. 

 Espaço de Convivência Pedagógica - ambiente de estudo em grupo no qual os 

estudantes desenvolverão atividades teóricas e práticas relacionadas com o projeto 

de desenvolvimento das empresas, ou seja, colocarão em prática os conceitos de 

empreendedorismo adquiridos. 

 

3.4.2 Instrumentos Pedagógicos de realização do Método Pedagógico 

 

A realização da estratégia pedagógica conta com instrumentos pedagógicos 

modernos e inovadores baseados no marco pedagógico conceitual apresentado (UFSB, 

2014): 
 

 Equipes de Aprendizagem Ativa. Consistem em equipes de estudantes de 

diferentes períodos de ingresso nos cursos (Membros Coordenadores Estudantis), 

montadas para desenvolvimento das atividades didáticas relacionadas aos projetos de 

desenvolvimento, sob supervisão do Membro Supervisor Docente. 

 Estratégia de Aprendizagem Compartilhada. Trata-se de um regime de divisão 

das responsabilidades do processo pedagógico interpares, onde, em uma mesma Equipe 

de Aprendizagem Ativa, os membros mais antigos no curso cumprem o papel de tutores 

(coeducadores) para membros mais novos. 

 Aprendizagem Baseada em Problemas Concretos. Consiste de uma fusão entre o 

PBL (Problem-Based Learning) clássico e o aprendizado por estudo de caso, e permite 

maior interação entre estudantes e destes com o supervisor docente e os tutores 

estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes voltadas para o trabalho 

em equipe. 

 Competência Socialmente Referenciada. Os problemas concretos propostos nos 

projetos serão baseados em problemas sociais reais, no contexto do desenvolvimento de 

competências socialmente referenciadas - projetos de desenvolvimento relacionados a 

empreendimentos orientados à sustentabilidade. 

 



3.5 Análise e avaliação da Estratégia Pedagógica 

 

A relação entre os projetos de desenvolvimento das empresas e os espaços de 

convivência pedagógica foi idealizada com os princípios das Equipes de Aprendizagem 

Ativas (fomentando o trabalho em equipe, a comunicação e o espírito participativo dos 

estudantes), das Estratégias de Aprendizagem Compartilhadas (estimulando e 

institucionalizando a solidariedade e o espírito colaborativo dos estudantes), da 

Aprendizagem Baseada em Problema Concreto (dando autonomia ao estudante no seu 

processo de ensino-aprendizagem e na escolha de seu percurso formativo, na busca pela 

solução dos problemas concretos propostos), e da Competência Socialmente 

Referenciada (onde os estudos de caso serão problemas socioambientais reais). 

Assim, o próprio processo de busca do conhecimento (nos espaços de 

convivência) de forma autônoma e orientada na solução de problema real (projeto de 

desenvolvimento da empresa) e socialmente referenciado (Empreendedorismo orientado 

à Sustentabilidade) permitirá o desenvolvimento, nos estudantes, dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes empreendedoras essenciais à competência empreendedora de um 

indivíduo empreendedor (já citadas, tais como conhecimento sobre empreendedorismo, 

autonomia, interdisciplinaridade, criatividade, solidariedade, capacidade de gestão, de 

liderança, de comunicação e expressão, de trabalho em equipes multidisciplinares, visão 

estratégica e de futuro, senso de responsabilidade e sensibilidade social, aptidão e 

atitude ao empreendedorismo e à inovação).  

Nos espaços de convivência, os estudantes poderão definir os temas a serem 

pesquisados e a sequência cronológica de estudos (percurso formativo), quando poderão 

elaborar um cronograma de desenvolvimento das atividades teóricas e práticas - na 

medida em que os projetos das empresas se desenvolvam, esses temas poderão ser 

atualizados. As atividades teóricas serão orientadas à busca de conhecimento dos 

estudantes sobre temas relacionados com o empreendedorismo, onde, com os resultados 

das pesquisas, os estudantes podem organizar palestras, cursos, oficinas, seminários e 

eventos diversos na área. As atividades práticas serão relacionadas diretamente ao 

desenvolvimento dos projetos das empresas, em ambiente colaborativo, tais como 

práticas em laboratórios e salas de informática, apresentação de seminários específicos 

das empresas incubadas, entre outras.  

Em última análise, vale destacar que ao longo do processo de ensino-

aprendizagem serão criados mecanismos para avaliação dos conhecimentos inseridos e 

das habilidades e atitudes em desenvolvimento. Ainda, o próprio processo de 

desenvolvimento das empresas será uma forma de avaliar a competência empreendedora 

em desenvolvimento. 

 

 

4 IMPACTOS ESPERADOS COM AS ATIVIDADES DA INCUBADORA 

 

Vale destacar os potenciais impactos a serem gerados como resultado da 

aplicação continuada da estratégia pedagógica proposta: 

 

 Criar empreendimentos estudantis que funcionem como mecanismo catalizador de 

pesquisas básicas e aplicadas geradas na UFSB e possam ser utilizados como 

ferramenta de expansão da inovação tecnológica e de transferência de tecnologia 

entre a UFSB e o setor produtivo. 

 Desenvolver a competência empreendedora nos estudantes para serem 

empreendedores em qualquer atividade que exerçam (não necessariamente ao 



desenvolvimento de empresas), tais como em instituições públicas e privadas, 

grandes empresas, como professores, pesquisadores, artistas, entre outras. 

 Com a abordagem do empreendedorismo orientado à sustentabilidade, despertar nos 

estudantes a necessidade de responsabilidade socioambiental em suas atividades 

profissionais, os preparando para participar ativamente da melhoria da qualidade de 

vida da população e da redução da exclusão social. 

 Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão, criação e inovação 

focados no desenvolvimento e padronização de produtos e processos sustentáveis 

que possam ser utilizados pela UFSB em suas próprias práticas cotidianas, as quais 

poderão ser disseminadas por técnicas criativas de capacitação e educação 

ambiental. 

 Contribuir para a criação de políticas de apoio às micro e pequenas empresas e à 

ação empreendedora na UFSB e, consequentemente, para o aumento das 

possibilidades de campos de atuação profissional dos estudantes egressos. 

 Utilizar o empreendedorismo na Universidade como uma ferramenta de 

transformação social — e não apenas de educação, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável, aquele que integra os aspectos ambientais, econômico 

e social da região de abrangência da UFSB. 
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