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INTRODUÇÃO

O Empreendedorismo tem se tornado um tema

relevante para o desenvolvimento dos

estudantes e para sua atuação na sociedade,

como cidadãos e futuros profissionais. As

diretrizes institucionais do IFSul estimulam as

práticas de ações empreendedoras fomentando

o protagonismo do estudante na área de

atuação profissional

OBJETIVO

Diante do cenário pandêmico vivido no ano de

2020, que afetou drasticamente a vida das

pessoas, e a necessidade de uma interação

dialógica com a sociedade, para ajudar no

desenvolvimento social, a 1ª Jornada

empreendedora foi realizada por servidores e

estudantes do IFSul, com o apoio do

SEBRAE/RS.

AÇÃO EXTENSIONISTA

A ação de extensão, registrada na Proex, foi

realizada de forma online, pública e gratuita, no

formato de webinários. Objetivou-se

potencializar a realização de um programa de

educação empreendedora, beneficiando a

comunidade interna e externa do IFSul

desenvolvendo temáticas para incentivar a

cultura empreendedora. O evento seguiu as

orientações de distanciamento social, sem

haver nenhum contato presencial. Os

Webinars consistiram em palestras online, em

vídeo, gratuitas, gravadas ao vivo, que

permitiram a interação da audiência via chat. O

evento ocorreu por meio de uma plataforma de

conferência remota, transmitido no canal do

YouTube da própria jornada. Os Webinars

foram gravados para que o público-alvo tivesse

acesso em momentos assíncronos. Para

promover a inclusão de pessoas com

deficiência auditiva, houve a presença de

tradutores e intérpretes de libras do IFSul.

Foram realizados dois Webinars por semana,

entre 09/11/2020 e 09/12/2020

RESULTADOS

Como resultado desta ação 600 pessoas foram

alcançadas. Nos feedbacks coletados durante o

evento, o público alcançado declarou-se satisfeito

com os temas abordados, salientando a relevância

da ação para o contexto atual, que promoveu uma

interação dialógica com a sociedade, estimulando o

empreendedorismo e a inovação em tempos de

crise, necessários para o desenvolvimento social

Imagens
https://www.youtube.com/c/jornadaempreendedoraifsul
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