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Número: 1868
Ano: 2021

 
Andamento: Curso Aguardando Documentação em 29/03/2021
 

1 - Identificação e Caracterização
Título: Laboratório de Empreendedorismo Social (LES)

Coordenador(a): 
Nome: RAFAEL PINHO SENRA DE MORAIS

Matrícula: 00360487

Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS

Departamento: DEPTO. DE ANALISE ECONOMICA

Modalidade do Curso: Treinamento e Qualificação Profissional

Carga Horária: 250

É vinculado a Programa de 
Extensão?

Não

Programa de Extensão 
Vinculado:

"Não Vinculado"

É vinculado a Projeto de 
Extensão?

Sim

Projeto de Extensão 
Vinculado:

FUTURUS

Grande Área de 
Conhecimento do CNPq:

Ciências Sociais Aplicadas

Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

Área Temática Secundária: Direitos Humanos e Justiça

Linha de Extensão: Desenvolvimento de produtos
 

2 - Descrição:
Objetivos:
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O objetivo do curso é propiciar a seus alunos um aprendizado na prática 
sobre criação, desenvolvimento e gestão de projetos de grande impacto 
social e/ou ambiental. O curso integra o projeto de extensão FUTURUS, 
que é um desdobramento do projeto de extensão Economia É Para Todos, 
que atua desde 2017 levando conhecimentos básicos e úteis de Economia 
para não-economistas.
             O curso capacitará seus alunos e os qualificará para o mercado de 
trabalho do século XXI, onde conceitos como Sustentabilidade, 
Economia Circular, Impacto Social e Desenvolvimento Local serão cada 
vez mais importantes, e também proverá mentoria para novos 
empreendedores locais entre seus alunos.
   O Laboratório de Empreendedorismo Social (LES) da FUTURUS já 
atua desde 2020 e será formalizado como UDT da UERJ na próxima 
abertura de edital do InovUERJ para tal fim.

Palavra-Chave 1: Empreendedorismo Social

Palavra-Chave 2: Inovação Social

Palavra-Chave 3: Inclusão produtiva

Conteúdo Programático:

O curso terá duração total de 6 meses e suas 250h/aula estão divididas em 
10 matérias de 25h/aula cada. São elas:

I – Introdução ao Empreendedorismo Social

II – O Conceito de Impacto 

III – Etapas da Inovação Social

IV – Ferramentas tecnológicas

V – Gestão de Projetos na prática

VI – Marketing digital

VII – Novas Tecnologias e Impacto Social

VIII – Programação e desenvolvimento de aplicativos

IX – Empreendedorismo no século XXI

X – Incubação, formalização e propriedade intelectual

Metodologia: A metodologia adotada será a da Pedagogia de Projetos. iniciada pelo 
renomado educador americano John Dewey.
Nesta metodologia, o professor deixa de ser um transmissor de 
conhecimento e passa a exercer o papel de um gestor de projetos, que são 
co-criados por todos os envolvidos. O aluno aprende na prática, em 
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situações reais que demandam soluções de problemas e criação de 
inovações. Ao se envolver com um ou mais projetos, o aluno é 
estimulado a ter atitude pró-ativa, pesquisar e resolver problemas por 
conta própria, sempre atuando em equipe interdisciplinar e sob 
orientação do professor responsável.
A avaliação no curso será feita de forma contínua, conforme a presença,
o interesse e o aproveitamento do curso pelo aluno. A cada semana os
instrutores votarão por maioria absoluta a permanência ou não do aluno
no curso. Em caso de empate, o coordenador dará o voto de Minerva.
Conversas serão travadas com o aluno em caso de manifesto desinteresse,
e chances serão dadas para que se redima.
Ao final do curso o aluno precisa também submeter a uma banca seu
projeto final, que pode ser um trabalho escrito, de cunho mais acadêmico,
mas preferencialmente será um plano de negócios para produto ou
serviço inovador e sustentável.

Tem Relação com Ensino? Sim

Tem Relação com Pesquisa? Sim

Relação Ensino, Pesquisa e 
Extensão

A relação parte de princípios como o aprender a aprender, presente na
pedagogia, e cultura de aprendizagem contínua, defendida em escolas
de negócio. O aprendizado ocorre em ciclos em que ensino, pesquisa e
extensão alimentam um ao outro, permitindo a interdisciplinaridade e
inovação.

O Curso prevê Ações 
Interdepartamentais?

Sim

O Curso possibilita a grupos da 
sociedade, externos à UERJ, o 
acesso ao saber da Universidade?

Todos os projetos desenvolvidos pela FUTURUS miram em impacto 
social.
O curso é uma forma de formalizar e capacitar pessoas de comunidades 
carentes que co-criam os projetos com a equipe (de alunos de variados 
cursos de graduação da UERJ) da FUTURUS.
Outras pessoas externas à UERJ já vêm se capacitando junto a nossas 
equipes e projetos. Algumas dessas pessoas estavam no mercado e agora 
estão desempregadas e ajudando voluntariamente nos projetos e co-
criando conosco soluções inovadoras de grande impacto social, ao 
mesmo tempo em que aprendem conosco. Estamos, portanto, fornecendo-
lhes saber da Universidade de grande valia e com o curso formalizado 
faremos ainda mais e exigiremos ainda mais e, ao final, lhes 
conferiremos um certificado que refletirá esse aprendizado enorme e 
ainda lhe ajudará a se reinserir no mercado de trabalho.
Importância ainda maior terá essa capacitação e certificado para as 
pessoas vulneráveis que já nos auxiliam. Será uma maneira de atraí-las 
ainda mais.

É Realizado em Parceria com 
Setores da Sociedade?

Boa parte dos alunos são/serão indicados por associações comunitárias. 
Isso já está acontecendo no caso do aplicativo para beneficiar a primeira 
infância da comunidade da Mangueira, com o qual  vencemos o 
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www.desafiouniversitario.com.br 
Já temos contato com coletivos locais e ONGs da favela e pessoas de lá 
já estão nos ajudando e - com o curso formalizado - se envolverão ainda 
mais no projeto.
Mas o app é apenas o 1o grande projeto da FUTURUS. Já temos outros 
iniciando e o curso de extensão também será uma forma de congregar 
colaboradores.
Já temos parceria com diversas ONGs tanto na Mangueira como 
envolvidas com permacultura, objeto do projeto Economia de Raiz. São 
elas Eco Caminhos, Rizomar, Universo da Floresta, Organicidade, Favela 
Orgânica, entre outras. Além de fornecer conhecimento nestas parcerias, 
essas organizações poderão fornecer instrutores para o curso.

Data ___ / ___ / ___

___________________________________
Coordenador da Atividade

___________________________________
Coordenador do Núcleo de Extensão

____________________________________
Diretor da Unidade


