
 
 

 

 

RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA 1  

Edital nº 03/2020 

 
 

Conforme disposto em Edital, a organização do Prêmio TCC em Empreendedorismo torna público o 

Resultado Preliminar da Etapa 1 (Homologação das inscrições). 

 
 

Categoria Título do Trabalho de Conclusão de Curso 

Empreendedorismo de Negócios A produção de jeans no design circular: um case de transição da 

marca Atômica Jeans 

Empreendedorismo de Negócios Ápio Consultoria de Marcas 

Empreendedorismo de Negócios Born Globals - As empresas que nascem globais: uma análise da 

empresa Raízen 

Empreendedorismo de Negócios Carga resistiva regulável para geradores CC e CA 

Empreendedorismo de Negócios Desenvolvimento de um osciloscópio mobile 

Empreendedorismo de Negócios Desenvolvimento de um protótipo para cronometragem de provas 

de corrida com identificação por rádio frequência para testes de 

aptidão física do Centro de Seleção -UFG  

Empreendedorismo Social Design thinking: sua utilização como meio de inovação em uma 

empresa social 

Empreendedorismo de Negócios Instrumento de Monitoramento de Desempenho Ambiental Para 

Pequenas e Micro Empresas - Desenvolvimento e Aplicação em 

Estudos de Caso  

Empreendedorismo de Negócios Ive: dispositivo multipropósito voltado para o cuidador familiar 

de paciente com doença de alzheimer 

Empreendedorismo de Negócios Marketing digital: uma jornada viável para micronegócios  

Empreendedorismo Social Os efeitos da Feira Agroecológica na UFG para a soberania ali-

mentar: uma trajetória colaborativa 

Empreendedorismo de Negócios Plano de Internacionalização da Empresa Sol e Energia 

Empreendedorismo de Negócios Plano de negócio: análise da viabilidade de crescimento da Ateliê 

Natalha Cardoso 

Empreendedorismo de Negócios Plano de negócio: análise da viabilidade econômico-financeira da 

expansão de uma pizzaria em Goiânia 

Empreendedorismo de Negócios Plano de Negócios da Pru Café com Gatos 

Empreendedorismo de Negócios Uma cesta, múltiplas funções: design para o usuário final da em-

presa café com flores 

Empreendedorismo Social Vivenda Coletiva - proposta de tecnologia construtiva, habitação 

e produção do espaço urbano 
 
 

 
A apresentação dos recursos deverá ser efetuada, obrigatoriamente, por meio eletrônico utilizando 

Formulário de Recurso disponibilizado no site cei.ufg.br o qual deverá ser encaminhado para o e-mail 

eventos.ceiufg@gmail.com até às 18h00 (dezoito horas), horário de Brasília, do dia 09 de julho de 2020, 

conforme Aditivo 1 do Edital. 

 

Goiânia, 07 de julho de 2020. 

 

Helena Carasek 

Diretora de Transferência e Inovação Tecnológica 
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