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Resumo: o empreendedorismo é, em nossa concepção, o modelo que promoverá as 
intervenções importantes para os egressos, empresas e sociedade, pois se admite, 
nesta concepção, a formação do ser autônomo refletindo em sua vida profissional e 
social fazendo pois, diferença na vida econômica e social local e global. Se pensarmos 
na história econômica do Brasil, nada teria sido possível se não existissem pessoas de 
ação como, Irineu Evangelista de Souza conhecido como o Barão de Mauá, Francisco 
Matarazzo, Roberto Simonsen, o pernambucano José Ermírio de Moraes; o paraibano 
Assis Chateaubriand dentre tantos outros personagens que hoje fazem parte da 
história e que fizeram a diferença no País pela coragem de suas ações 
empreendedoras. Um estudo internacional feito pelo Babson College, London Business 
School e o General Entrepreneurship Monitor (GEM) aponta o Brasil como um dos 
países mais empreendedores do mundo, com uma taxa de atividade empreendedora 
de 12%, e coloca-o, assim, no sétimo lugar do ranking mundial de empreendedorismo. 
Contudo, a discussão dos resultados brasileiros coloca algumas questões. Ainda que o 
povo brasileiro seja apontado como um dos povos mais empreendedores do mundo, é 
preciso realçar que grande parte desse mesmo povo empreende por necessidade e 
sem formação suficiente para enfrentar as peculiaridades do mercado. Essa 
configuração nos estimula a desenvolver a ação de extensão sobre Educação 
Empreendedora no sentido de unir, teoria e prática; discentes, empreendedores e 
docentes. 

Objetivo: Articular teoria e prática dos postulados da gestão empresarial por meio da 
promoção de minicursos e palestras, dos modelos de gestão e inovação entre 
investigadores, professores, especialistas, empresários, futuros empresários, docentes 
e egressos com interesse nas questões empresariais e sociais, além da integração da 
universidade com a sociedade em geral, no intuito de discutir e ampliar questões que 
afetam os procedimentos e processos gerenciais das organizações seja pequena, 
média ou grande. 
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