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Como empreender na UFG?



Inovação é quando uma ideia atende às 
necessidades e expectativas do mercado, é viável do 
ponto de vista econômico e sustentável e oferece 
retorno financeiro às empresas ou ganho para 
sociedade. Ou seja, toda inovação precisa gerar 
resultados.

Inovação não é invenção, nem descoberta. Ela pode 
requerer estes conceitos, e frequentemente isso 
acontece. Mas, para que uma invenção seja 
considerada uma inovação, seus clientes precisam 
reconhecer o valor de todo o seu investimento.

O que é Inovação?

Fonte: http://https://www.3minovacao.com.br/aprenda/cursos/o-que-e-inovacao



Carro autônomo
Ford T.

Evolução dos carros



O Motorola PT-550, também 
conhecido como “Tijorola”, foi o 
primeiro celular comercializado no 
Brasil. Custava cerca 
de U$ 3 mil lá fora.

Galaxy S10 Plus vs. iPhone 
XR e XS: a eterna guerra



Anos 50 Dias atuais







(Foto: Divulgação/ UFJF)





Inovação: atende uma necessidade de mercado ou cria as necessidades



Você é empreendedor?





Formei e agora?
Desenvolvimento

Concepção Socialização  Descoberta

Aceitação  
Realização

Linha do tempo



Empreender é mais do que montar
Um negócio. É trazer um novo olhar
sobre como as coisas são feitas hoje.



Quem é o empreendedor ?



Empreendedorismo de negócio!

Heloísa (Zica) Assis

Bill GatesMark Zukemberg

Alexandre costa



Criado por Kenton Lee, que viveu no Kenia (África) e percebeu que muitas crianças lá não tinham sapatos ou 
usavam calçados com tamanhos inadequados. Pensando nessas crianças que vivem em extrema pobreza, Kanton

lançou um sapato que com tamanho ajustável, que duram 5 anos e crescem até 5 diferentes números ( 26 
ao 32 ou 31 ao 37). Com vários fechos na parte da frente, trás e lados, os sapatos “crescem” e “diminuem” 
sempre que o usuário desejar.

Negócio social: The Shoe That Grows (o sapato que cresce) 

https://negociosdamoda.com/2016/07/26/empreendedorismo-social-na-moda/

Empreendedorismo não é só para o mundo dos negócios!

https://theshoethatgrows.org/index.html


Intraempreendedorismo: “Post-It”

Empreendedorismo não é só para o mundo dos negócios!

https://www.hugoalexandretrindade.com/6-exemplos-de-intra-empreendedorismo/

Criado por um cientista da 3M, o Dr. Spencer Silver, que estava tentando criar um 
adesivo resistente o suficiente para usar na indústria aeroespacial.



Empreendedorismo social: Médicos sem fronteiras 

Empreendedorismo não é só para o mundo dos negócios!

https://www.msf.org.br/



Empreender é mais 
do que montar
um negócio. 
É trazer um novo 
olhar sobre como 
as coisas são feitas 
hoje.



O que a UFG está fazendo para desenvolver 
competências empreendedoras na 
comunidade acadêmica.



Incubação de 

Empresas

Coworking

Desafios/Maratonas



Curso de 28 horas presenciais, que tem
como objetivo o desenvolvimento de
competências empreendedoras para a
elaboração de um modelo de negócios
validado com potenciais clientes,
fornecedores e parceiros.

Curso de 28 horas presenciais, que  tem 
como objetivo de desenvolver 
competências empreendedoras para 
aqueles que desejam estruturar um projeto 
social ou de Organizações sem Fins 
Lucrativos. Não engloba negócios de 
impacto social.

Categoria: Negócio Categoria: Social

UFG Empreende é um programa que tem como intuito desenvolver, nos participantes, 
competências empreendedoras. 
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Workshop intensivo que tem o proposito de desafiar os empreendedores a transformarem uma ideia em um projeto
viável. Os participantes utilizam o Business Model Canvas, que dá suporte para brainstorming das etapas do projeto
e desenvolvimento do cliente fora dos limites da sala de aula, quando os produtos serão testados por potenciais
consumidores.

Ideia Canvas Validação Aperfeiçoar Validação MVP



Olimpíada de Empreendedorismo Universitário

visa reunir estudantes universitários
com perfil empreendedor para
desenvolvimento de ideias
inovadoras para criação de um
conceito/ideia negócio.

visa mobilizar estudantes universitários

para o desenvolvimento de ações que

possam amenizar ou solucionar

problemas de cunho social.

Visa disseminar a cultura empreendedora na comunidade acadêmica, colaborando para a formação 
empreendedora nas diferentes áreas do conhecimento e para o desenvolvimento de habilidades e 
atitudes empreendedoras.

Categoria: Negócio Categoria: Social

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Projetos (Pessoa Física)

Empresas  (Pessoa Jurídica)

Empresas  Graduada (Pessoa Jurídica)

Ações de Incubação de Empresas



Insfraestrutura
Unidade 1 – Campus Colemar Natal 

Unidade 2 – Parque Tecnológico Samambaia 

5 salas para incubação 
1 sala de reunião
1 sala de treinamento
Espaço de coworking

4 salas para incubação 
1 sala de reunião
Espaço de coworking
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Salas de incubação

Unidade 1 – Campus Colemar Natal Unidade 2 – Parque Tecnológico Samambaia 



Sala de treinamento/reunião



Portfólio de Serviços

Assessoria de comunicação e imprensa

Cursos, seminários e palestras

Consultorias e Assessorias especializadas

Identificação de linhas de  financiamento  e 
fomento

Apoio na identificação e intermediação de 
contatos com pesquisadores 

Orientação sobre depósito de patentes, 
registro de marcas e outras 

Possibilidade de contratação das empresas 
incubadas por empresas beneficiárias da 
Lei de Informática

Orientação para elaboração e 
encaminhamento de projetos para 
captação de recursos

Espaço físico individualizado
(salas de individuais);

Serviços de uso compartilhado
(coworking, sala de treinamento, sala
de reunião, secretaria, Internet,
telefone, etc.)

Programa de Mentoria e Lições Aprendidas

Demoday Investimento- apresentação das 
empresas mais maduras para a comunidade 
de investidores 



Projetos pré-incubados - 9

Pré-Incubação

Biocarrapaticida

Heimgarten

Symbioty
Biotecnologia

DiVin Tecnologia

Orí Consultoria
Linguística

Teia Bioprodutos

Atestify

Quantificar

UpConsultor



Projeto pré-incubado: Atestify

https://www.youtube.com/watch
?v=D7bPha_CYik&feature=youtu.b
e

Sistema moderno e intuitivo, 
que integra atestados emitidos 
por médicos, dos setores 
público e privado, em uma 
única plataforma, permitindo a 
realização da validação remota 
pelo empregador de forma 
fácil, rápida com garantia de 
100% de precisão.

https://www.youtube.com/watch?v=D7bPha_CYik&feature=youtu.be


Nutricandies

Empresas Incubadas - 12

Incubação de Empresa

NEWLAB



Empresa incubada: BioGyn

https://www.youtube.com/watch
?v=Ij3HoZGySb4&feature=youtu.b
e

17:30 min.

Com o intuito de combater pragas por 
meio de controle biológico, que evita 
agredir o solo, o lençol freático ou 
gerar danos à agricultura, a BioGyn
Soluções Entomológicas, desde 
2015, atende pequenos e médios 
produtores. Mediante consultorias e 
criação de insetos parasitas, oferece 
meios de preservar a qualidade dos 
produtos, evitar o uso de 
agrotóxicos e, por conseguinte, 
proporciona formas seguras e 
acessíveis de lidar com lavouras e com 
o meio ambiente.

https://www.youtube.com/watch?v=Ij3HoZGySb4&feature=youtu.be


Empresas Graduadas - 25 

AUTOMAÇÃO  RESIDENCIAL

Pós-Incubação de Emrpesas



Instituições de apoio



Emília Rosângela Pires da Silva Franco
E-mail: emiliarosangela@gmail.com
Site www.cei.ufg.br
E-mail: cei.ufgo@gmail.com
(62) 3209-6034. 

GRATA!

mailto:emiliarosangela@gmail.com
http://www.incubadora.ufg.br/
mailto:cei.ufgo@gmail.com


cei.ufgo@gmail.com

@ceiufgoiania

CEI UFG

(62) 3209-6034


