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Resumo: Segundo dados do Relatório Executivo do Empreendedorismo no Brasil
de 2017, aumentou a proporção de jovens e de mulheres na criação de novos
negócios no Brasil, contudo mesmo considerando este potencial criador, verifica-se
que fatores relacionados às políticas governamentais, apoio financeiro e contexto
político e econômicos atuais são limitantes para abrir e manter um empreendimento.
A Vila Trairão, localizada a 263 km da capital Boa Vista-RR, é um assentamento
agrícola que possui aproximadamente 700 moradores que vivem em precária
infraestrutura, dificuldade de acesso a outras localidades, à educação formal e à
qualificação profissional. Reconhecendo-se o potencial e as carências da região,
objetivou-se estimular/incentivar a cultura empreendedora entre os jovens de nível
médio. Para tanto foram realizados encontros com os jovens que frequentavam a
escola de nível médio, a fim de conhecer as potencialidades e sensibilizar sobre a
importância de se desenvolver uma cultura empreendedora. Após esta etapa, 37
jovens interessados foram convidados a se inscreverem no curso “Despertar”
aplicados pelos orientadores deste projeto em parceria com o SEBRAE. Com
duração de 70 horas/aula, estruturado em 11 encontros presenciais de 4 horas cada.
Durante o curso, os estudantes trabalharam em grupos para a elaboração de um
Quadro de Modelo de Negócios, com a culminância de suas atividades na “Feira do
Jovem Empreendedor”. No decorrer do curso os alunos avaliaram se o projeto de
extensão atendeu às suas expectativas e as atividades desenvolvidas. Grande parte
destes avaliaram que o curso atendeu as suas expectativas, demonstrando muito
satisfeitos com as atividades propostas. Verificou-se também que os alunos
acreditam que as atividades trouxeram resultados positivos, principalmente àqueles
que já possuíam atividade empreendedora. De forma geral, todos relataram o ganho
na aprendizagem e na visão empreendedora. O Resultado foi a construção de 04
planos de negócios.
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