
SERVIÇOS À
ORGANIZAÇÕES
Veja como podemos ajudar a sua instituição e
solicite um orçamento de nossos serviços!



O Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) da UFG
visa promover a cultura do empreendedorismo na
comunidade acadêmica, transformar o conhecimento
aplicado em inovação tecnológica, buscando a formação
do indivíduo que pode ser para criar um novo negócio e/ou
promover ações empreendedoras em outros espaços e
situações.

O CEI é reconhecido como Centro de Referência para
Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne). Foi o primeiro
ambiente de inovação do país certificado como CERNE 2
por boas práticas em gestão, relacionamento com
empreendedores, geração e prospecção de negócios.

Atualmente, ocupa lugar de destaque no cenário de
incubação nacional, ou seja, de incubadora modelo para
implantação de outras iniciativas.

QUEM SOMOS?



O objetivo principal do curso é apresentar os principais conceitos e práticas para a
criação de uma incubadora. Compreender a importância do planejamento, do controle e
do armazenamento das informações para melhoria contínua. O conteúdo do curso está
focado nos processos e no conhecimento gerado por uma incubadora.

SERVIÇOS DE APOIO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INCUBADORAS

A consultoria se aplica no acompanhamento e avaliação das práticas da
incubadora para futura certificação Cerne.

CURSO 

CONSULTORIA

Entenderemos a sua necessidade e buscaremos juntos a melhor estratégia!
SOLICITE UMA PROPOSTA!



Curso para que os colaboradores de uma empresa desenvolvam
competências empreendedoras, e dessa forma, encontrem
soluções inovadoras dentro do ambiente de trabalho. O curso é
dividido em atividades práticas e teóricas.

Curso para instituições privadas ou públicas que têm como
objetivo desenvolver nos alunos competências
empreendedoras e torná-los aptos a encontrar soluções
inovadoras para os mais diversos tipos de problemas. O curso
é dividido em atividades práticas e teóricas.

CURSOS DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

PARA EMPRESAS

PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Vamos acelerar a cultura empreendedora? 
CONHEÇA A NOSSA HISTÓRIA E PEÇA UM ORÇAMENTO!



O objetivo é despertar nos alunos o espírito de cooperação e
competição. Motivar equipes para resolver problemas em um
curto espaço de tempo com criatividade. Já tivemos:

1 Ideathon para prototipagens para a saúde;
2 Hackathons, sendo um voltado para as necessidades da UFG e
outro para a saúde;
2 Desafios, sendo um ligado a cadeia produtiva da Borracha e
outro da Construção Civil;
7 Edições da Olimpíada de Empreendedorismo Universitário,
que desafia equipes com ideias de negócio com potencial de
crescimento, preferencialmente com caráter de alta tecnologia.

REALZIAMOS DESAFIOS E COMPETIÇÕES EM

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

VOCÊ PRECISA INOVAR EM SOLUÇÕES? SOLICITE UMA PROPOSTA!



E-mail
cei@ufg.br

WhatsApp
(62) 3209-6034

Site
cei.ufg.br

Contatos


