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1 Apresentação  

 

Este relatório reúne um descritivo de atribuições e as principais atividades 

desenvolvidas pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) Athenas na 

Regional Catalão (RC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), durante o período 

março de 2014 a dezembro de 2017. As ações desenvolvidas por esse setor sempre 

procuraram estar de acordo com a missão da Universidade que é a de contribuir para a 

formação de cidadãos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. Os trabalhos desenvolvidos foram realizados em consonância 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e 

Estatuto da UFG, e outras legislações educacionais e Institucionais, além das decisões 

dos Órgãos Deliberativos da RC e da UFG. 

 

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a seguir. 

 

Coordenador(a) atual: Marcelo Henrique Stoppa 

Responsável pela 

sistematização do relatório: 
Ádria Maria da Rocha Caixeta 

Site: https://athenas.catalao.ufg.br/ 

Telefone: (64) 3441-5353 

 

2 Identificação da Equipe  

 

Nome do servidor Tipo 2014 2015 2016 2017 

Marcos Bueno Federal X    

Marcelo Henrique Stoppa Federal  X X X 

Ádria Maria da Rocha Caixeta Bolsista X X X X 

Camilla de Araújo Pacheco Bolsista X X   

Carla Mendonça Souza Bolsista    X 

Carolina Rezende de Almeida Bolsista   X X 

Diego Marçal Costa Matutino Bolsista X    

José Carlos Campos Gonçalves Filho Bolsista   X X 

Lucas Toru Shimura Bolsista    X 

Mariana de Araújo Pacheco Bolsista X    

Michael dos Santos Durval Bolsista   X X 

Roberta Almeida Elias Bolsista    X 

Alicia Elias de Almeida Estagiária    X 

Talita Ribeiro Barros da Silva Estagiária   X  
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Detalhamento da equipe atual: 

 Marcelo Henrique Stoppa 

o Cargo: Coordenador 

o Titulação: Pós- Doutor 

o Atividades que desempenha: Coordenar o complexo técnico, 

administrativo e operacional do CEI Athenas 

 

 Ádria Maria da Rocha Caixeta 

o Cargo: Gerente (bolsista) 

o Titulação: Especialista 

o Atividades que desempenha: Gerenciar o complexo administrativo e 

operacional do CEI  

 Carla Mendonça de Souza 

o Cargo: Bolsista 

o Titulação: Mestre 

o Atividades que desempenha: Administração das ações de incubação 

 Roberta Almeida Elias 

o Cargo: Bolsista 

o Titulação: Especialista  

o Atividades que desempenha: Administração das ações de 

desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras 

 Alicia Elias de Almeida 

o Cargo: Estagiária 

o Titulação: Graduanda em Administração 

o Atividades que desempenha: Atividades de Marketing 

 

3 Histórico  

 A Athenas é o Centro de Empreendedorismo e Incubação de Empresas da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão, viabilizado em parceria com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), na qual possuímos um centro de custo. 

Criada em 18 de outubro de 2011 é um programa sem fins lucrativos, vinculada a 

Direção da Regional Catalão e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da UFG. 

Foi reconhecida como órgão suplementar da RC/UFG pela Resolução N. 006/2017 de 

23 de agosto de 2017 (Ver: https://www.ufg.br/n/63397-resolucoes). 

 É caracterizada como uma Incubadora de Empresas de Base Mista, por abrigar 

empreendimentos de tecnologia e empreendimentos de setores tradicionais da 

economia. Seu modelo de atuação é composto por três fases: pré-incubação, incubação e 

pós-incubação, sendo que tais fases oferecem orientação específica para as etapas de 

concepção, implementação e consolidação de empreendimentos. 

Inicialmente constituída como Incubadora Athenas, funcionando 

provisoriamente no prédio da UAB (Rua das Violetas, nº 100, Jardim Primavera, CEP 
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75712-735, Catalão – GO) por meio de uma parceria com a Prefeitura de Catalão. Neste 

local, o programa utilizava duas salas com uma área total de 22 m² e fazia uso 

compartilhado de todas as demais dependências da UAB (sala de reunião, salas de 

treinamento, laboratório de informática, recepção, segurança...). Em 2014, o CEI 

Athenas mudou-se para a UFG, tendo uma sala ampla no bloco L, a qual foi 

disponibilizada pela Direção da Regional. Em 2016, conquistou mais uma sala por meio 

de uma parceria com a CPPG, a qual também está localizada no bloco L e tem o 

objetivo de abrigar empresas incubadas. Em 2017, o CEI passou por uma mudança de 

layout, a qual visava à transformação do programa em um ambiente inovador. O novo 

espaço, assinado pela profissional Letícia Rufino, terá sua inauguração no início de 

2018.  

 O CEI Athenas está em sua terceira coordenação. A primeira foi exercida pela 

professora Nádia Campos Pereira, que foi a idealizadora do programa. O segundo 

coordenador foi o professor Marcos Bueno, professor do curso de Administração. E, o 

último e atual coordenador é o professor Marcelo Henrique Stoppa, professor da 

Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia.  

 O CEI Athenas também passou por uma mudança de logomarca e foco. Antes, 

chamada de Incubadora Athenas, o foco era somente na Incubação de Empresas. Porém, 

a partir de meados de 2015, o foco passou a ser na Incubação de Empresas e no 

Desenvolvimento de Competências e Habilidades Empreendedoras por meio da 

Educação. Acompanhando essa mudança houve a aprovação, em outubro de 2017, da 

Instrução Normativa dos Centros de Empreendedorismo e Incubação da Universidade 

Federal de Goiás - UFG, revogando as Resoluções CONSUNI números 21/2011 e 

40/2014. Vale ressaltar que essa nova Instrução ainda não está disponível para consulta.  

 

4 Estrutura de funcionamento e atribuições 

 

4.1 Espaço físico do setor 

O CEI Athenas possui atualmente duas salas, sendo 01 para sua administração, 

localizada no bloco L – 1º andar, sala 105, e outra para incubação de empresas, 

localizada no bloco L – 2º andar, sala 206, que está sendo ocupada pela empresa 

incubada ZYNKX. Além desses ambientes específicos, o CEI conta com parte da 

infraestrutura da Regional, como salas de aula, sala de reuniões e auditórios para o 

desenvolvimento de capacitações.  

 

4.2 Planos sobre o espaço físico do setor 

Apesar da necessidade de espaço físico (coworking) para a pré-incubação e de mais 

salas para incubação de empresas, o CEI não possui perspectivas de novos espaços.  
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4.3 Horário de atendimento 

Atendimento ao público de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 

17:00. 

 

4.4 Clientela atendida 

O CEI Athenas atende estudantes, servidores, potenciais empreendedores e 

empreendimentos em todas as áreas de atuação da UFG.  

 

4.5 Modos e meios de atendimento 

O atendimento ao público é realizado presencialmente através do espaço físico que o 

CEI Athenas possui dentro das instalações da UFG/RC. Outras formas de atendimento 

são: 

 

 E-mail: ceiathenas.catalao@gmail.com 

 Site: https://athenas.catalao.ufg.br/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/ceiathenas.catalao/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/ceiathenas.catalao/ 

 Telefone: (64) 3441-5353 

 

4.6 Sistemas computacionais institucionais utilizados 

Os sistemas computacionais utilizados são:  

 Macropus - sistema utilizado para Gestão do processo seletivo do CEI Athenas; 

 Weby – plataforma disponível na UFG para a criação e manutenção do site do 

CEI; 

 Pacote Office – Word, Excel e Power Point; 

 Sympla – plataforma para divulgação, gerenciamento e controle dos eventos 

oferecidos pelo CEI Athenas; 

 Canva – programa de design para desenvolvimento de layouts de comunicação. 

 

5 Eventos realizados 

 

5.1.1 Capacitações 

Capacitações 2014 

Eventos Data Total de Participantes 

Como Elaborar um Plano de 

Negócios 

17 e 

18/11/2014 

e 

01/12/2014 

8 

SUBTOTAL 8 

Capacitações 2015 

mailto:ceiathenas.catalao@gmail.com
https://athenas.catalao.ufg.br/
https://www.facebook.com/ceiathenas.catalao/
https://www.instagram.com/ceiathenas.catalao/
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Eventos Data Total de Participantes 

Modelagem de Negócios 

(Canvas) 

08 e 

09/04/2015 
15 

Workshop Educação 

Empreendedora 
22/05/2015 20 

SUBTOTAL 35 

Capacitações 2016 

Eventos Data Total de Participantes 

Modelagem de Negócios 

(Canvas) 
29/04/2016 18 

Precificação de Produtos e 

Serviços 
30/08/2016 21 

Design Thinking 16/09/2016 26 

Como elaborar um Pitch 16/09/2016 21 

MEETUP da 3ª OEU da UFG 29/09/2016 14 

Modelagem de Negócios 

(Canvas II) 
24/10/2016 14 

SUBTOTAL 114 

Capacitações 2017 

Eventos Data Total de Participantes 

Life Coaching 28/01/2017 19 

Workshop em Gestão do 

Tempo 
22/03/2017 34 

Minicurso Precificação 08/04/2017 11 

Workshop Oratória 18/04/2017 30 

Workshop Business English 03/05/2017 146 

Design Thinking 26/05/2017 26 

Como Elaborar um Currículo 08/06/2017 31 

Canvas 05/07/2017 16 

Registro de Marcas 05/10/2017 23 

Minicurso Finanças Básica 
28 e 

29/11/2017 
16 

SUBTOTAL 352 
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5.1.2. Sensibilizações 

Sensibilizações 2017 

Eventos Data Total de Participantes 

Aula Empreendedorismo - 

Engenharia de Produção - 

Marcos Bueno 

06/06/2017 34 

Aula Empreendedorismo - 

Administração - Marcos Bueno 
06/06/2017 22 

TOTAL 56 

 

5.1.3. Palestras 

Palestras 2014 

Eventos Data Total de Participantes 

“Incubadoras de 

Empreendimentos – 

transformando ideias em ações 

com o auxílio da Universidades” 

11/03/2014 
Palestra como atividade da 

Calourada 2014 

“Empreendedorismo como 

opção de carreira” 
29/08/2014 370 

“Empreendedorismo e 

Inovação” 
31/10/2014 125 
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SUBTOTAL 495 

Palestras 2015 

Eventos Data Total de Participantes 

“O que não fazer ao montar o 

seu negócio” 
22/05/2015 100 

“Empreenda com José 

Dornelas” 
10/06/2015 300 

SUBTOTAL 400 

Palestras 2016 

Eventos Data Total de Participantes 

Empreendedorismo em dois 

tempos  
30/09/2016 41 

SUBTOTAL 41 

Palestras 2017 

Eventos Data Total de Participantes 

Grupo Alegria 30/03/2017 27 

TOP Digital 27/04/2017 24 

Otavio Augusto 16/05/2017 31 

Júlio Sousa 25/05/2017 38 

Empreendedorismo em Dois 

tempos 
15/05/2017 47 

Dia do Empreendedorismo 05/10/2017 132 

SUBTOTAL 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Atividades realizadas  
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5.1.4. Olímpiada de Empreendedorismo Universitário 

 

A Olimpíada de Empreendedorismo Universitário iniciou em 2014 e trata-se de 

uma competição entre alunos da UFG com o objetivo de desenvolver competências 

empreendedoras na comunidade acadêmica. Promovida pelos Centros de 

Empreendedorismo e Incubação Athenas (Regional Catalão), Beetech (Regional Jataí) e 

CEI (Regional Goiânia), a competição é dividida em duas categorias: 

Empreendedorismo de Negócio e Empreendedorismo Social. Nesta edição (2017) 

participaram da competição 136 estudantes divididos em 41 equipes.  
 

PROJETO SIM PARA A VIDA 

Foi o vice-campeão na Categoria Social. O projeto promoveu a conscientização sobre 

a Depressão, visto que a doença afeta 11,5 milhões de brasileiros. Para tanto, foram 

realizadas campanhas de prevenção com conteúdo online, palestras e distribuição de 

cartilhas. Foram realizadas, ao todo, 03 palestras (UFG – Regional Catalão, Colégio 

João Netto de Campos e SENAI), as quais atingiram um público de 843 jovens. Nos 

eventos foram arrecadados alimentos não perecíveis que foram doados para a ONG 

CAMOR, que ampara e apoia moradores de rua em Catalão. O projeto contou com o 

apoio das secretarias municipais de Ação e Promoção Social e de Assuntos 

Comunitários. 

 

 
 

Segue descrição detalhada das atividades realizadas pelo CEI Athenas entre março de 

2014 a dezembro de 2017, tanto atividades de rotina, como de projetos de destaque. 

 

6.1 Atividades de rotina 

 

Conforme a nova Instrução Normativa o CEI Athenas atuará na formação para 

empreendedorismo e na incubação de empreendimentos. No que tange a incubação, o 
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CEI Athenas lançou 04 (quatro) editais para seleção de empreendimentos no período de 

2014 a 2017, sendo eles: 

a) Edital Nº 01/2014, com oferta de 06 (seis) vagas, sendo 03 (três) para pré-

incubação, 02 (duas) para empresa não residente e 01 (uma) para empresa 

associada, às quais foram preenchidas pelos empreendimentos: Instituto HI, 

Lookemf e Plataforma Online; 

b) Edital Nº 01/2016, com oferta de 06 (seis) vagas, sendo 03 (três) para pré-

incubação, 02 (duas) para incubação residente e 01 (uma) para incubação não 

residente, às quais foram preenchidas pelos empreendimentos: ZYNKX e 

Atmosfera Consultoria.  

c) Edital Nº 01/2017, com oferta de 06 (seis) vagas, sendo 04 (quatro) para pré-

incubação e 03 (três) para empresas não residente, às quais foram preenchidas 

pelos empreendimentos: Asfalto Ecológico Catalão e Beleza Express. 

d) Edital Nº 02/2017, com oferta de 06 vagas, o qual será finalizado em março de 

2018. 

Aos empreendimentos selecionados a incubadora oferece suporte administrativo e 

operacional, constituído por: a) permissão de uso compartilhado de área física 

(recepção, secretaria, auditórios, redes de computadores e periféricos, sala de reuniões e 

bibliotecas) e de serviços gerais (manutenção, limpeza, energia elétrica e segurança), 

este exclusivo para a empresa residente; b) compartilhamento de serviços técnico-

administrativos (apoio na participação em eventos, apoio no registro de marcas e 

patentes, assessoria de comunicação e consultorias); c) orientação jurídica, empresarial 

e mercadológica; e d) viabilização de cooperação tecnológica com outras instituições. 

Além de orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades técnicas e 

administrativas dos empreendimentos incubados, o CEI Athenas desenvolve também 

outras atividades rotineiras, como: 

a) Busca de recursos junto às agências de fomento, como FAPEG, FINEP e 

FUNAPE, necessários à efetivação dos projetos; 

b) Alocação de recursos e elaboração de relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

c) Seleção de especialistas (consultores ad-doc quando necessário), para análise e 

assessoria de projetos incubados e realização de eventos; 

d) Realização de eventos, como olímpiadas, palestras e minicursos, para incentivar 

o comportamento empreendedor na região; 

e) Atendimento ao público interessado no campo de atuação da incubadora; 

f) Elaboração de arte para publicação dos eventos e editais nos diversos veículos 

de comunicação; 

g) Alimentação do site institucional do CEI Athenas e de suas redes sociais; e, 

h) Oferecer e administrar oportunidades de estágio para alunos da UFG e de outras 

instituições. 
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6.2 Atividades e projetos de destaque 

 

No período de 2014 a 2017 o CEI Athenas foi contemplado com recurso de projetos, os 

quais estão descriminados a seguir: 

6.2.1 Nome: Projeto Integração, consolidação e fortalecimento das incubadoras 

tecnológicas do Estado de Goiás – INTEC GO, financiado pela FINEP 

Período: O período de execução física e financeira foi de final de 2012 a final de 2015. 

Descrição: Submetido à chamada pública PNI/2010 da FINEP foi uma ação 

desenvolvida em conjunto por seis incubadoras de Goiás, cujo objetivo foi fortalecer a 

rede de incubadoras de empresas de base tecnológica, agregar novas incubadoras e 

consolidar o movimento de incubadoras do estado de Goiás por meio da integração e da 

troca de experiências, visando aumento significativo da taxa de sucesso das empresas 

incubadas, aprendizagem e o êxito continuado nos negócios incubados. O total de 

recursos não reembolsáveis por meio deste projeto foi de R$ 1.331.440,00, os quais 

foram divididos entre as incubadoras participantes. A parte que coube ao CEI Athenas 

foi de R$205.277,00, para atividades de custeio e capital. Além disso, o CEI conseguiu 

uma bolsa DTI no valor de R$1.100,00 mensais pelo período de 02 anos (01/01/2013 a 

31/12/2014). 

Resultados alcançados: a) aquisição de mobiliário permanente (03 computadores, 02 

impressoras, 03 mesas, 02 armários, 04 cadeiras); b) estímulo à transferência de 

conhecimento e saberes da comunidade acadêmica para a sociedade por meio da 

realização de eventos e ampliação da cultura empreendedora, tais como cursos e 

palestras abertas ao público interno (alunos e docentes da UFG Regional Catalão), 

público externo (comunidade catalana e circunvizinhas) e empreendimentos incubados; 

Olimpíada de Empreendedorismo Universitário; e, c) desenvolvimento de atividades de 

qualificação dirigidas a pessoal por meio dos cursos e consultorias ofertados aos 

empreendimentos incubados e pela capacitação da equipe do CEI Athenas. 

  

6.2.2 Nome: Projeto “Fortalecimento e Consolidação da Incubadora Athenas 

como agente de transferência de conhecimentos e promoção do 

desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás” 

Período: O período de execução física e financeira foi de 15/01/2013 a 20/03/2015. 

Descrição: Submetido à chamada pública Nº15/2012 da FAPEG, cujo objetivo 

principal consistiu no desenvolvimento de ações visando o fortalecimento e 

consolidação da Incubadora Athenas da Regional Catalão como agente de 

desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado de Goiás por meio de 

mecanismos de apoio à criação de empreendimentos inovadores. O recurso para custeio 

e capital recebido foi de R$46.300,00, do qual foi utilizado R$39.959,36. Além do 

recurso financeiro, conseguimos 02 bolsas, sendo uma DTI de R$ 1.300,00 e outra de 

Apoio Técnico no valor de R$550,00 mensais, ambas executadas de setembro de 2013 a 

março de 2015. 
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Resultados alcançados: a) aquisição de equipamentos permanentes (02 

condicionadores de ar; 02 notebooks; 01 projetor multimídia; 02 telefones sem fio; 03 

tablets; 01 frigobar; 02 gaveteiros; 02 gaveteiros volante; 01 armário alto; 01 roteador; 

01 purificador de água; armário para cozinha; 01 câmera digital e 01 multifuncional); b) 

estímulo à transferência de conhecimento e saberes da comunidade acadêmica para a 

sociedade por meio da realização de eventos e ampliação da cultura empreendedora, tais 

como cursos e palestras abertas ao público interno (alunos e docentes da UFG Regional 

Catalão), público externo (comunidade catalana e circunvizinhas) e empreendimentos 

incubados; c) adequação ao CERNE 1 – Centro de Referência para Apoio a Novos 

Empreendimentos; e, d) desenvolvimento de atividades de qualificação dirigidas a 

pessoal por meio dos cursos e consultorias ofertados aos empreendimentos incubados e 

pela capacitação da equipe da Incubadora Athenas.  

 

6.2.3 Nome: Projeto Centro de Empreendedorismo e Incubação Athenas 

Período: Execução de 01 bolsa de 01/08/2016 a 31/07/2017. 

Descrição: Submetido na chamada pública EDITAL PROEC N.º 04/2015 da UFG, o 

projeto consistiu conseguiu uma bolsa de Apoio Técnico no valor de R$ 400,00 mensais 

de 01/08/2016 a 31/07/2017.  

Resultados alcançados: Implementação do Programa de Capacitações do CEI Athenas 

com um número expressivo de ações e com maior qualidade e Implementação do Ciclo 

Eu fiz, o qual traz empreendedores para contar a sua trajetória na missão de empreender. 

6.2.4 Nome: Projeto “Desenvolvimento do Centro de Empreendedorismo e 

Incubação Athenas - CEI como um centro de referência de apoio a 

empreendimentos inovadores em um ambiente regional”  

Período: O período de execução física e financeira é de 22/12/2016 a 21/12/2018. 

Descrição: Submetido à chamada pública Nº 06/2015 da FAPEG cujo objetivo geral 

consiste no desenvolvimento do CEI Athenas como um centro referencial de apoio a 

empreendimentos inovadores em um ambiente regional. Os recursos não reembolsáveis 

conseguidos por meio deste projeto totalizam R$60.000,00, dos quais parte já foi 

utilizada. Ademais, foram recebidas 03 bolsas DTI no valor de R$1.100,00 mensais 

cada, as quais estão sendo implementadas desde outubro de 2016. 

Resultados alcançados: a) aumento da capacidade instalada por meio da obtenção de 

mais uma sala no prédio da pesquisa para residência do empreendimento incubado 

ZYNKX; b) reforma e melhoria de layout do CEI Athenas e da sala do empreendimento 

ZYNKX, com vistas à criação de identidade dessas instituições por meio de design 

associado à inovação (pintura da sala com as cores do CEI Athenas, colocação de 

nichos e outros materiais para evidência da logo da Athenas, ZYNKX e UFG); c) 

aquisição de mobiliário permanente; d) estímulo à transferência de conhecimento e 
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saberes da comunidade acadêmica para a sociedade por meio da realização de eventos e 

ampliação da cultura empreendedora, tais como cursos e palestras abertas ao público 

interno (alunos e docentes da UFG Regional Catalão), público externo (comunidade 

catalana e circunvizinhas) e empreendimentos incubados; e, e) desenvolvimento de 

atividades de qualificação dirigidas a pessoal por meio dos cursos e consultorias 

ofertados aos empreendimentos incubados e pela capacitação da equipe da Incubadora 

Athenas.  

 

6.2.5 Nome: Projeto “Estruturação e Consolidação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica da Universidade Federal de Goiás” 

Período: O período de execução física e financeira é de 22/12/2016 a 21/12/2018. 

Descrição: Submetido à chamada pública Nº 07/2015 da FAPEG de apoio à 

estruturação e manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica cujo objetivo geral é 

expandir e consolidar a atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade 

Federal de Goiás. São objetivos específicos: (1) Estruturar a operação de atividades do 

NIT nas Regionais Catalão e Jatai da UFG; (2) Prospectar os ativos tecnológicos da 

UFG; (3) estreitar as relações do NIT/UFG com empresas da região; (4) qualificar os 

recursos humanos e estruturar a operação central do NIT/UFG, na Regional Goiânia. 

Este projeto, coordenado pelo professor Cândido Vieira Borges Júnior, obteve 

R$59.960,00 em recursos não reembolsáveis. Deste total foram disponibilizados 

R$15.000,00 para o CEI Athenas e uma bolsa DTI de R$1.100,00 mensais. 

Resultados alcançados: a) Aquisição de móveis e equipamentos e b) estímulo à 

transferência de conhecimento e saberes da comunidade acadêmica para a sociedade por 

meio da realização de eventos na área de inovação, tais como cursos e palestras abertas 

ao público interno (alunos e docentes da UFG Regional Catalão), público externo 

(comunidade catalana e circunvizinhas) 

 

6.2.6 Projeto “Fortalecimento da cultura Empreendedora na Universidade 

Federal de Goiás” 

Período: junho de 2016 a dezembro de 2017. 

Descrição: Foi submetido, pelo professor Cândido Vieira Borges Júnior, à chamada 

pública SEBRAE - Nº 01/2016 - Educação Empreendedora em Instituições de Ensino 

Superior. O projeto, que tinha como objetivo o fortalecimento da educação 

empreendedora na comunidade acadêmica da UFG, obteve como recursos não 

reembolsáveis o total de R$ 70.000,00. Destes R$3.600,00 foram investidos diretamente 

na Regional Catalão por meio do programa UFG Empreende e parte foi investido de 

forma indireta - por meio da Olimpíada de Empreendedorismo e Prêmio TCC em 

Empreendedorismo. 

Resultados alcançados: Realização do programa UFG Empreende, que consistia em 

um curso com carga horária total de 60h, sendo 32h em sala de aula, para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Ao todo, foram capacitados 32 

alunos da Regional Catalão. Além do programa UFG Empreende, este projeto 
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possibilitou a realização das Olímpiadas de Empreendedorismo Universitário de 2016 e 

2017. Em 2016 participaram da OEU 03 projetos na categoria de negócio e 03 projetos 

na categoria social, totalizando 21 participantes da Regional Catalão. Já em 2017 

tivemos 6 projetos na categoria social e 8 na categoria de negócios, totalizando 44 

participantes pela Regional Catalão.  Por meio deste projeto houve também o 

desenvolvimento do Prêmio de TCC em Empreendedorismo no ano 2017.  

 

6.2.7 Nome: Projeto “Dia do Empreendedorismo” 

Período: Executado em outubro de 2017. 

Descrição: Realizado em parceria com os Centros de Empreendedorismo e Incubação 

Beetech (Jataí) e CEI (Goiânia), apoiado pela FUNTEC com R$10.500,00 como 

recursos não reembolsáveis. O objetivo do evento foi promover o espírito empreendedor 

nos alunos de graduação da UFG, bem como divulgar a 4ª OEU (Olímpiada de 

Empreendedorismo Universitário). A parte que coube ao CEI Athenas totalizou R$ 

1.500,00.  

Resultados alcançados: Realização do Dia do Empreendedorismo na Regional Catalão 

no dia 05 de outubro de 2017. O evento contou com a participação de Angel Júnior 

(empreendedor contratado) e com os membros do grupo “Flores do Ipê”, o qual ficou 

em segundo lugar na Olimpíada em 2016. Participaram do evento 132 alunos da 

Regional Catalão.  

 

7 Projeções para os próximos anos: 

Indicamos sugestões de metas de trabalho a serem realizadas futuramente, a saber: 

 

7.1 Meta: Aumento quantitativo do número de empreendimentos incubados 

Justificativa: Como a incubação de empresas consiste em um dos pilares do CEI, há a 

necessidade de que hajam mais empreendimentos incubados que proporcionem o 

desenvolvimento de Catalão e região. 

Ações a serem realizadas: Elaboração e divulgação de novos editais.   

 

7.2 Meta: Aumento qualitativo dos empreendimentos incubados 

Justificativa: Além de ter um número significativo de empreendimentos incubados é 

necessário que estes negócios tenham qualidade, isto é, que tenham uma viabilidade 

concreta de se tornar um negócio de sucesso.  

Ações a serem realizadas: Qualificação dos empreendimentos incubados nas áreas 

financeira, mercadológica, tecnologia, gestão e empreendedor. 

 

7.3 Meta: Continuidade do Programa de Capacitações do CEI Athenas 

Justificativa: Desenvolver competências empreendedoras na comunidade interna e 

externa da UFG. 
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Ações a serem realizadas: Oferta de cursos/workshops/eventos que possam desenvolver 

os indivíduos nas áreas financeira, mercadológica, tecnologia, gestão e pessoal.  

 

8 Considerações finais 

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de documentação e 

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de 

atividades deste setor, referente ao período de 2014 até 2017 visou demonstrar 

detalhadamente como os recursos públicos foram gerenciados para atendimento à 

comunidade.  


