
CULTURA DO 
EMPREENDEDORISMO:

bases para a pré-incubadora da UFSC

Organizadores
Clarissa Stefani Teixeira | Carla Gabbi Almeida | Wagner Leal Arienti



O mês de abril foi marcado por importantes 

eventos sobre ambientes de inovação. A Uni-

versidade Federal de Santa Catarina vem se 

mostrando ativa no ecossistema de inovação 

e, nos dias 12 e 15 de abril, realizou evento em 

prol da busca da cultura para o empreendedo-

rismo e para a inovação reforçando seu papel 

enquanto ator do conhecimento e lançando 

sua pré-incubadora que irá beneficiar a comu-

nidade acadêmica. 
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O EVENTO

A UFSC precisa acompanhar e liderar o mo-
vimento de empreendedorismo e inovação 
que está ocorrendo no Brasil e no mundo. 
E com esse foco, o Centro Socioeconômico 
da UFSC lança sua pré-incubadora em bus-
ca de empreendimentos privados inovado-
res e sociais.

Prof. Elisete Dahmer Pfitscher.

A pré-incubadora é um espaço para agre-
gar valor a novas ideias. É um espaço para 
a geração de ideias inovadoras. 

Para o ingresso na pré-incubadora da UFSC 
será lançado edital para que as equipes 
apresentem ideias que tenham perspecti-
vas de ser um bom empreendimento. 

A UFSC está buscando preparar os alunos 
para fazerem projetos que sejam elegíveis 
de ingresso em outros habitats de inova-
ção, ou seja, uma pré-incubadora que qua-
lifique para o ingresso de incubadoras.

Prof. Wagner Leal Arienti. 
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O APOIO DE INCUBADORAS AOS NOVOS EMPREENDEDORES
O empreendedor tem que ter brilho nos olhos. Tem que ter 
vontade de vencer. O dinheiro é consequência.  
A que os empreendedores devem estar atentos?

A maior dificuldade é a caracterização de potencial de mercado. O maior desafio é ex-
plicar a ideia e sua viabilidade em se transformar em negócio. Um dos problemas é 
de que muitos planos não tem base, não tem sustentação em termos de seu possível 
mercado e sua sustentação financeira. Assim, a dica é que os empreendedores façam 
planos que tenham análise consistente de sua viabilidade futura e que convença futu-
ros investidores.

Onde os empreendedores podem encontrar apoio?

Em uma incubadora ou em pré-incubadora.

O que é pré-incubadora? São espaços destinados a pré-incubação, onde acadêmicos 
e/ou profissionais – com ideias inovadoras – são apoiados e assessorados no plane-
jamento e na constituição de suas próprias empresas. Essa modalidade visa, efetiva-
mente, apoio, incentivo e consistência ao modelo de negócio da futura empresa.

O que é uma incubadora? As incubadoras são locais especiais para abrigar empresas e 
tem uma série de serviços que auxilia o empreendedor no desenvolvimento da ideia de 
negócio. Mesmo que o aluguel das salas em centros empresariais ou comerciais esteja 
baixo, devemos pensar que a sala por si só não vai oferecer todos os serviços que a 
incubadora fornece. 
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O ambiente de 
incubação faz 
as pessoas 
despertarem para as 
coisas. 

Precisamos viver. Conhecer 
a realidade da nossa socie-
dade, do nosso país. 

Viva a realidade de outros 
países para conseguir cau-
sar impacto. Identifique as 
oportunidades. Discurso é 
bacana, mas as empresas 
precisam resolver proble-
mas. Onde tem problema 
tem oportunidade. 
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O que encontrar na incubadora?

Gestão empresarial | Gestão tecnológica | Comercialização de 

produtos e serviços | Contabilidade | Marketing | Assistência 

jurídica | Captação de recursos | Contratos com financiadores 

| Capacitação, formação, treinamento de empresários-

empreendedores | Propriedade intelectual | Espaço físico 

individualizado, para a instalação de escritórios e laboratórios de 

cada empresa admitida | Espaço físico para uso compartilhado 

(serviços de recepção e secretaria, serviços administrativos, salas 

de reunião, internet, telefone, auditórios, área para demonstração 

dos produtos, processos e serviços das empresas incubadas 

e instalações laboratoriais) | parceria/acesso a laboratórios e 

bibliotecas de universidades e instituições que desenvolvem 

atividades tecnológicas



Como uma pré-incubadora 
e uma incubadora podem 
apoiar empreendedores?
Incubadora é um serviço compartilhado 
que busca dar aos incubados um sis-
tema de agregação de valor, bem como 
monitoramento e apoio aos seus negó-
cios (HACKETT e DILTS, 2004)

Os processos de incubação vêm con-
tribuir para a chance de sucesso dos 
empreendedores, pois a chance do em-
preendedor não ter sucesso é maior que 
95%. 

A incubação prepara o empreendedor 
para demonstrar o seu negócio por meio 
do plano de negócio. Com ele é possí-
vel demonstrar que há riscos que devem 
ser controlados mas, que mesmo assim, 
ainda é possível gerenciar o negócio.

Demonstre seu negócio por meio de um 
pitch! Trabalhe o pitch, pois muitas ve-
zes o empreendedor leva meses para 
concluí-lo.

.  
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Como transformar sua ideia 

no plano de negócio?

Existem vários métodos para transformar a ideia 

em um negócio. A pré-incubadora vai ajudar o 

empreendedor a identificar qual é a necessidade do 

mercado e qual a oportunidade para o empreendedor.

Algumas possibilidades de atuação junto ao 

empreendedor que impulsionam a ideia ao plano de 

negócio:

User experience | Customer development: desenvolver 

o seu mercado | Lean startup | Design thinking | 

Rápida prototipação | Validação de premissas | 

Características de produtos | Gestão de riscos

http://recepeti.org.br/wp-content/uploads/2015/03/Dicas-para-pitch-Recepeti_geral.pdf


O que os alunos/empreendedores procuram em uma incubadora?

Redes de relacionamento
A inserção do empreendedor em rede 
de relacionamento é importante pois 
permite acesso a pessoas que po-
dem auxiliar no futuro negócio.

Rede de relacionamento é um bem 
intangível. A incubadora permite um 
relacionamento ativo com uma rede 
já formada. os atores desse relacio-
namento são: institucionais, entida-
des de fomento, investidores, gover-
no e associações.  

Serviços  

Os empreendedores buscam muitas vezes 
serviços típicos como a transferência tec-
nológica, pesquisa e desenvolvimento, con-
sultorias jurídicas, consultorias de negócio, 
consultorias em finanças, programa de edu-
cação ao empreendedor.

As empresas devem estar preparadas juri-
dicamente para os problemas futuros. 

Quando falamos de empreendedorismo um 
ponto importante de ser considerado é o in-
dicador de resiliência. No Silicon Valley o 
empreendedor que faliu 6 empresas é mito. 
No Brasil ele é perdedor. Precisamos mudar 
essa cultura de empreendedorismo brasilei-
ro.
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Infraestrutura  

Os alunos/empreendedores buscam local fí-
sico, acesso a serviços de escritório, equipa-
mentos, rede de relacionamento e mentorias. 

Apesar de haver incubadoras virtuais,  o local 
físico é importante neste período de formação 
e transformação de ideias em planos de ne-
gócios. É um lugar transitório, pois o objetivo 
é que o empreendimento se consolide e passe 
a ter seu lugar no mercado. O espaço é cole-
tivo, para ser compartilhado entre os empre-
endedores, e possibilita troca de informações 
e conhecimento. A incubadora é um ambiente 
de grupo. Um local de terapia dos empreende-
dores. 

Nos espaços também pode haver laboratórios 
e equipamentos para a testagem das ideias. 
Na maioria das vezes esses espaços são 
compartilhados entre os empreendedores. 

https://www.youtube.com/watch?v=r44RKWyfcFw


Durante o evento foram 

apresentadas duas das im-

portantes iniciativas exis-

tentes em Santa Catarina 

– duas incubadoras: MIDI 

Tecnológico e INAITEC. 

Conheça outras 
iniciativas no mundo

CONHECENDO A REALIDADE DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

ROGÉRIO TADEU DE OLIVEIRA LACERDA - Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

https://mapme.com/habitats-de-inova%C3%A7%C3%A3o-no-mundo
https://mapme.com/habitats-de-inova%C3%A7%C3%A3o-no-mundo
https://mapme.com/habitats-de-inova%C3%A7%C3%A3o-no-mundo


INAITEC

O INAITEC contou com o apoio 
do CELTA e teve um período 
(2010 – 2013) para conseguir 
ganhar corpo com metodologia. 
Em 2014 se torna mais indepen-
dentes, mas ainda conta com 
intercâmbio de importantes par-
ceiros, como o CELTA.

O INAITEC busca a construção de um am-
biente de inovação colaborativa que pos-
sibilite a conexão entre Ciência, Talentos, 
Negócios e Empreendedorismo. 

O principal objetivo é gerar negócio na re-
gião. Tem foco no empreendedorismo. 

O INAITEC tem a tríplice hélice em sua gê-
nese, desde o início de 2009, que se junta-
ram e buscam atrair empresas para a re-
gião de Palhoça – Pedra Branca.  

DIEGO CHIERIGHINI - Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

http://www.celta.org.br/
http://www.celta.org.br/
http://inaitec.com.br/
http://recepeti.org.br/wp-content/uploads/2015/03/info_triplicehelice_final.png
http://www.celta.org.br/


O INAITEC está localizado 
em um importante ecossis-
tema junto a Cidade Pedra 
Branca

“Acreditamos que 
em uma Cidade 
para as Pessoas, o 
convívio e a troca 
de ideias devem 
ser abundantes 
e as diferentes 
especializações 
devem estar 
conectadas. Este é 
o ambiente propício 
para o surgimento 
de novos negócios, 
conformando uma 
Cidade Criativa”.

DIEGO CHIERIGHINI - Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

http://cidadepedrabranca.com.br/
http://cidadepedrabranca.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=pz5WZmJfamE


Os ingressos na incubadora se 
dão por meio de edital. 

Link disponível em: 

http://inaitec.com.br/wp-content/uplo-
ads/2015/08/chamada-Inaitec.pdf

O INAITEC segue a metodolo-
gia do Centro de Referência para 
Apoio a Novos Empreendimen-
tos (CERNE) que é estruturado 
em uma metodologia que con-
siste de seis fases sequenciais e 
complementares fazendo uso do 
PDCA em cada uma delas.  

Os números do INAITEC

Fonte: 
Manual de Implantação 

CERNE 1 e 2. 2015.

• Seleção: o objetivo dessa fase é a definição do ní-
vel de maturidade do Cerne (1, 2, 3 ou 4) e do estágio 
de evolução das práticas (inicial, definida, estabeleci-
da e sistematizada) que serão implantados pela incu-
badora.

• Diagnóstico: o objetivo é avaliar o grau de ade-
quação da incubadora a cada uma das práticas-chave 
propostas pelo nível de maturidade e estágios de evo-
lução das práticas-chave selecionados.

• Priorização: essa fase tem como objetivo definir a 
ordem na qual os processos-chave e as práticas-cha-
ve serão implantados, tomando como base o contexto 
e as características específicas da incubadora.

• Implantação: trata da efetiva implantação dos 
processos-chave e práticas-chave do Cerne, prepa-
rando a incubadora para o processo de avaliação por 
instituição credenciada pela ANPROTEC.

• Auditoria Interna: o objetivo é avaliar o grau de 
adequação das práticas-chave implantadas pela in-
cubadora de acordo com o proposto pelo nível de ma-
turidade e estágios de evolução das práticas-chave 
selecionados.

• Avaliação: trata da avaliação, de forma indepen-
dente, por terceira parte (instituição credenciada pela 
ANPROTEC), do grau de adequação das práticas-cha-
ve com relação ao proposto pelo nível de maturidade 
e estágios de evolução das práticas-chave seleciona-
dos.

Fonte: Manual de Implantação CERNE 1 e 2. 2015.

DIEGO CHIERIGHINI - Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

19

ˆEmpresas Incubadas
Fisicamente

12

ˆ
135

ˆ
20

ˆEmpresas Incubadas
Virtualmente

Pessoas Impactadas
diretamente

Projetos de Inovação em
desenvolvimento

http://inaitec.com.br/wp-content/uploads/2015/08/chamada-Inaitec.pdf
http://inaitec.com.br/wp-content/uploads/2015/08/chamada-Inaitec.pdf
http://anprotec.org.br/cerne/


São cinco eixos principais trabalhados com as empresas que estão em processo de incubação

Desenvolvimento 
do empreendedor

Capital

Mercado

Tecnológico

Gestão

DIEGO CHIERIGHINI - Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina



Uma ação que ainda vem sendo traba-
lhada no INAITEC é a manutenção das 
empresas graduadas como parceiras da 
incubadora. As pós-incubadas passam 
a ensinar as novas empresas incubadas. 
As empresas graduadas são incentiva-
das a ficar no território para não perder 
o vínculo com outras empresas. A Pe-
dra Branca é importante estratégia para 
isso, pois ainda há muitos imóveis dis-
poníveis para a instalação de empresas. 

Parceiros são utilizados para troca de 
experiência, para prospecção de novas 
empresas e para a busca de recursos. 

Outras incubadoras também estão se 
aproximando e não há competição, pois 
é interessante que haja uma sinergia 
principalmente para fazer encaminha-
mentos de empresas onde não há o vo-
cacionamento da região da incubadora. 

Para aumentar o network é feito muito 
relacionamento com empresários. 

Um grupo sempre é mais forte que uma 
pessoa só. 

DIEGO CHIERIGHINI - Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina



MIDI TECNOLÓGICO

Porque o foco em TIC?
O setor de tecnologia é o que mais cresce no 
mundo e de maneira geral os países investem 
nessa área. No Brasil e, especialmente em San-
ta Catarina não é diferente, pois é um ambiente 
que tem muito valor agregado. Se compararmos 
com setores tradicionais o crescimento do setor 
de TIC é muito maior que outros setores como o 
turismo, por exemplo. 

A ACATE, entidade de 30 anos e gestora da in-
cubadora MIDI Tecnológico, tem 850 empresas 
associadas em todo o estado de Santa Catarina 
e são distribuídas em 10 núcleos regionais.

As empresas associadas vêm crescendo, ga-
nhando espaço mundial e abrindo oportunida-
des para novas empresas.

A incubadora MIDI Tecnológico, cria-
da no dia 14 de agosto de 1998, tem 
o Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas de Santa Catarina 
(SEBRAE/SC) como entidade mante-
nedora e a Associação Catarinense 
de Empresas de Tecnologia (ACATE) 
como entidade gestora.

Localizada em Florianópolis, abriga 
empresas incubadas cujos produtos, 
processos ou serviços são gerados 
a partir de resultados de pesquisas 
científicas aplicadas, nos quais a tec-
nologia e a inovação representam alto 
valor agregado.

O MIDI Tecnológico tem como obje-
tivo prestar serviços de Incubação, 
para o desenvolvimento de empreen-
dimentos nascentes de base tecnoló-
gica, visando a criação de empresas 
inovadoras e sustentáveis.

vídeo da ACATE

GABRIEL SANT’ANA PALMA SANTOS- Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

https://www.acate.com.br/
https://www.acate.com.br/node/3227
http://miditecnologico.com.br/
https://www.acate.com.br/video-institucional


Porque Florianópolis?
Florianópolis foi eleita como a melhor cidade e a melhor 
capital para se empreender em 2014. Estamos competin-
do com cidades muito maiores que a nossa. 

Somos privilegiados. Estamos em uma universidade de 
excelência e em uma cidade competitiva. A UFSC no mo-
vimento de inovação é pioneira. Uma série de entidades 
se unem no processo em prol da inovação até chegar no 
primeiro lugar da endeavor. 

Fonte: Endeavor 2015

UFSC: 
Chegamos nas primeiras colocações graças a colabora-
ção, ao compartilhamento do conhecimento que fez com 
que tenhamos uma cidade diferenciada e dinâmica. As 
pessoas querem estudar, trabalhar e empreender em Flo-
rianópolis. A matriz econômica antes era turismo, pesca, 
serviço publico. Hoje a TIC é a maior atividade econômica 
superando o turismo, a construção civil e a saúde (soma-
dos). Podemos fazer que TIC é um setor que gera riqueza.

GABRIEL SANT’ANA PALMA SANTOS- Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

Faturamento do setor: 
4,5 bilhões em 2015

Empregos diretos: 48 mil

Empresas: 2600

https://endeavor.org.br/indice-cidades-empreendedoras-2015/
http://ufsc.br/


Não basta ter uma 
ideia! Os negócios 
de sucesso nascem 
de problemas 
percebidos na 
sociedade. Para se 
ter sucesso é preciso 
ter a resolução do 
problema. Além 
disso, um passo 
importante para o 
sucesso é saber se 
o mercado precisa 
e está disposto a 
pagar por isso. 

Não basta uma boa 
ideia. Um problema 
real precisa fazer 
sentido.

Inspire-se pelos exemplos práticos!
O CataMoeda foi criado justamente para solucionar um problema 
e, de maneira criativa, faz com que todos saiam ganhando! Com 
o CataMoeda você pode depositar as moedas que juntou, sem 
precisar separá-las por valores, e escolher pelo que quer trocar. 
A máquina calcula o valor depositado e emite o comprovante da 
operação: vale-compras, troca por cédulas, recarga de créditos 
de celular ou outros serviços. Com uma tecnologia moderna e 
inovadora, o CataMoeda identifica digitalmente todas as moedas 
em circulação e rejeita moedas falsificadas, estrangeiras e anti-
gas. Ele também permite o acompanhamento em tempo real dos 
valores depositados. Atualmente, o CataMoeda é vendido com 
exclusividade pela Prosegur – companhia líder no mercado de 
segurança e transporte de valores presente em todo o território 
brasileiro. Essa parceria viabiliza a produção em série do equipa-
mento e a sua distribuição para todas as regiões do país.

Fonte: Catamoeda.
Disponível em: http://catamoeda.com.br/wp-content/themes/catamoeda/
images/step-02.png

Como fazemos para começar?

GABRIEL SANT’ANA PALMA SANTOS- Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

http://catamoeda.com.br/sobre/
http://catamoeda.com.br/wp-content/themes/catamoeda/images/step-02.png
http://catamoeda.com.br/wp-content/themes/catamoeda/images/step-02.png


Confira as oportunidades:

O Sinapse da Inovação foi idealizado pela 
Fundação CERTI com o objetivo de transfor-
mar e aplicar as boas ideias geradas por es-
tudantes, pesquisadores e profissionais dos 
diferentes setores do conhecimento e econô-
micos em negócios de sucesso. A operação 
Sinapse estabelece uma “comunidade” de 
empreendedores para viabilizar a discussão 
em torno de ideias inovadoras. Estas ideias 
são disponibilizadas no Portal Sinapse da 
Inovação. O Portal possibilita que as IDEIAS 
de maior potencial sejam estimuladas, propi-
ciando a criação de uma cultura empreende-
dora e a cooperação entre os diferentes ato-
res do processo de inovação.

Um programa gratuito de aceleração em 
larga escala para negócios inovadores de 
qualquer setor e lugar do Brasil, realizado 
pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e 
executado pela Fundação Centros de 
Referência em Tecnologias Inovadoras 
(CERTI).

GABRIEL SANT’ANA PALMA SANTOS- Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

É um programa de desenvolvimento e 
fortalecimento das startups catarinen-
ses. O SEBRAE/SC abre uma chamada 
onde: o empreendedor inscreve seu pro-
jeto; e se faz uma seleção de até 20 star-
tups. Durante o período de 5 meses (3 
módulos) o empreendedor participará de 
uma série de workshops, cursos, pales-
tras e sessões de mentoria, ministrados 
por especialistas, mentores e consulto-
res do SEBRAE/SC.  

http://www.sinapsedainovacao.com.br/
http://www.startupsc.com.br/
http://www.inovativabrasil.com.br/


Onde os empreendedores podem ter apoio?

As incubadoras são ambientes propícios 
para o apoio ao empreendedor.
Entretanto, o processo de incubação é mais longo que aque-
las propostas em programas como o Startup SC e o Sinapse 
da inovação. São processos mais estruturados e depende da 
empresa que será incubada. 

As empresas do MIDI permanecem incubadas por períodos 
que variam entre 2,5 a 3 anos. Entretanto, quanto antes elas 
se graduarem melhor será, pois indica que a empresa está 
crescendo e tendo sucesso. Os benefícios são diversos e 
uma série de eventos, capacitações e relacionamento com 
investidores são constantemente realizados. O processo é 
rico pois as empresas passam muitas vezes pelos mesmos 
problemas e podem compartilhar e resolver problemas mais 
rapidamente.

Como dificilmente as empresas têm recursos para contratar 
serviços diversos que são necessários para seu estabeleci-
mento, a incubadora possibilita que estes sejam realizados. 
Assim, alguns serviços ofertados são: consultoria jurídica, 
coaching, contabilidade, marketing, propriedade intelectual. 

GABRIEL SANT’ANA PALMA SANTOS- Pré-incubadora - Universidade Federal de Santa Catarina

Além dos ambientes de pré-incubação e incubação 
existem as propostas de aceleração.
O programa de aceleração, basicamente, se dá da seguinte forma:

Um negócio com alto potencial passa por um programa de curta duração para 
que no final do período a empresa tenha capacidade de escalar, ou seja, crescer 
exponencialmente. Como nem toda empresa faz sentido, os processos de ace-
leração buscam por modelos de negócio repetível e escalável (de preferencia 
para o mundo). 

Qual o perfil do empreendedor esperado para um ambiente de inovação como 
da incubadora? 

O empreendedor tem conhecimento técnico. Por exemplo, em TIC os empreen-
dedores apresentam muito conhecimento e competência em software e har-
dware. No entanto, não apresentam experiência em gestão o que de uma forma 
ou de outra faz muita falta. Muitas vezes não é possível levar adiante a propos-
ta de negócio e colocar efetivamente no mercado. 

O que observamos é que muitas vezes os empreendedores são amigos que tem 
a mesma formação. Não é ruim, mas é necessário mesclar. Times com multi-
disciplinariedade são mais poderosos. Assim, quando temos diversos perfis na 
equipe, diversas expertises, percebemos que o negócio é melhor desenvolvido.



O processo de seleção do MIDI
O processo de seleção se dá por meio de edital. A 
submissão de propostas para o processo de se-
leção do MIDI Tecnológico é realizado de forma 
contínua, para as modalidades de incubação re-
sidente e virtual e pré-incubação. 

Como os empreendedores são 
selecionados no MIDI?
Documento, entrevista e os empreendedores 
passam por uma banca feita por empresários 
onde se apresenta a ideia e se tem uma discus-
são acerca do negócio. 

Procuramos uma equipe talentosa. Isso é mui-
tas vezes mais importante do que uma ideia boa. 
Uma ideia boa que não tem execução não vale. 
Apostamos muito mais na equipe e no mercado. 
Não adianta ter uma equipe alinhada, mas com 
um mercado que não é favorável.
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Além disso, Santa Catarina conta com fundos de 
investimentos como Fundo SC, INSEED investi-
mentos, CVentures e Criatec. 

As possibilidades de investimentos 
em empreendedores

Em Santa Catarina se formou a Rede de investido-
res Anjo (RIA) que é uma iniciativa que visa atrair 
e conectar investidores anjo de Santa Catarina e 
aproximá-los de empreendedores que buscam 
apoio para seus projetos de base tecnológica.

A iniciativa é uma parceria entre a ACATE e a An-
jos do Brasil, cuja missão é promover o fomento 
ao investimento anjo no Brasil em prol do o em-
preendedorismo e inovação.

http://miditecnologico.com.br/processo-seletivo
https://www.acate.com.br/node/76052
http://www.bzplan.bz/pt/areas/fundos/fundo-santa-catarina
http://www.inseedinvestimentos.com.br/
http://www.inseedinvestimentos.com.br/
http://www.cventures.com.br/venture-capital
http://www.fundocriatec.com.br/pt-BR#all
https://www.acate.com.br/node/76052
https://www.acate.com.br/node/76052
http://www.anjosdobrasil.net/inscriccedilatildeo-de-investidores-anjo.html
http://www.anjosdobrasil.net/inscriccedilatildeo-de-investidores-anjo.html
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A universidade está dando um passo 

para o empreendedorismo. A pré-

incubadora será uma oportunidade e irá 

movimentar os ambientes para a cultura 

do empreendedorismo. O foco será 

no desenvolvimento dos alunos para 

apresentar ideias para o governo, para 

empresas e para outras instituições. 

Será um ambiente de formação para 

colocar as ideias em prática. 

Wagner Leal Arienti


