
 

 
      
 

 

 

GT - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

OBJETIVO: 

O Grupo de Trabalho de Educação Empreendedora tem por objetivo geral 

instituir uma arena de reflexão e debate sobre a Educação Empreendedora em 

programas de graduação e pós-graduação em Engenharia, no âmbito da 

Associação Brasileira de Educação em Engenharia, articulando a interação com 

atores da Academia, Empresa e Governo. 

JUSTIFICATIVA: 

O GT – Educação Empreendedora tem o propósito de contribuir para 

ampliar o debate nacional sobre o fortalecimento das Engenharias no Brasil e a 

inovação na educação em engenharia, a partir da perspectiva da Educação 

Empreendedora. O GT pretende se reunir no “COBENGE 2018”  visando 

disseminar e ampliar a reflexão dos seguintes pontos: 

 

a. Abertura uma arena de reflexão e debates sobre o Empreendedorismo na 

Educação em Engenharia, seus objetivos, contribuições e impactos na 

formação do engenheiro brasileiro. Desta maneira deve-se estimular e 

fortalecer o Grupo de Trabalho de Educação Empreendedora em 

Engenharia atual, que tem o propósito de contribuir para ampliar o debate 

nacional sobre o fortalecimento das Engenharias no Brasil e a inovação na 

Educação em Engenharia, a partir da perspectiva da Educação 

Empreendedora;  

 

b. Disseminar as melhores práticas e experiências de Educação 

Empreendedora implementadas nos programas de formação em 

Engenharia no Brasil;  

 

c. Fomentar a pesquisa de novos métodos, técnicas, modelos e frameworks 

apoiando-se no paradigma da Educação Empreendedora em conexão com 

Educação em Engenharia;   

 

d. Estimular a reflexão sobre a Educação Empreendedora, como meio de 

ampliar e enriquecer as habilidades empreendedoras na formação do 

engenheiro, visando a contribuir para aumentar o desempenho das 

indústrias brasileiras;   

 



 

 
      
 

 

 

e. Reunir elementos para a construção de agenda nacional para a inserção da 

Educação Empreendedora nos programas de formação em engenharia;  

 

f. Estimular a capacitação docente para atuar como elo propulsor do 

empreendedorismo nos cursos das engenharias. 

 

PAUTA: 

1. Relato dos encontros anteriores 

2. Lançamento do II Seminário de Educação Empreendedora em 

Engenharia- Março de 2019 

3. Survey do GT: A Educação Empreendedora em Engenharia no Brasil 

4. Teaching Tracks: Share & Learning 

EDLE: Entrepreneurial Dynamic Learning – Ferramenta Integrada para o 

Desenvolvimento das Habilidades Empreendedoras em Engenharia 

5. Grupo de discussão 

6. Relatórios de conclusão dos grupos de discussão 

 

 

Obs.: 

O Grupo de Trabalho convida os interessados em participar do GT - Educação 

Empreendedora no COBENGE 2018. Os interessados deverão acessar o espaço 

virtual no link  https://goo.gl/forms/NviO9pYX09mRjplk1  .   Em que terão a 

oportunidade de participar de pesquisa em nível nacional sobre a educação 

empreendedora nas engenharias.  

 

 

Elzo Alves Aranha 

Jorge Cândido 

Coordenaçãor do GT – Educação Empreendedora 
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