
 
 
 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Grupo Educacional Unis 

SEGMENTO: IES – Instituições de Ensino Superior 

CATEGORIA: Gestão acadêmica 

TÍTULO DA PRÁTICA: CEPI – Desenvolvimento da Cultura Empreendedora Regional 

 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL  

 

1.1. Histórico da Prática Eficaz  

 

 O Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS/MG – possui como valores 

institucionais a prestabilidade, a excelência e a inovação. Destaca-se em suas ações, a 

busca pelo atendimento de um de seus propósitos, expresso na missão institucional, que é 

formar pessoas socialmente responsáveis, contribuindo com o desenvolvimento das 

regiões em que atua.  

 Assim, já possui em seus cursos de graduação as disciplinas de 

“Empreendedorismo”, “Criatividade e Inovação”, entre outras que favorecem a 

disseminação e vivência da cultura empreendedora. Destaca-se que o foco no 

empreendedorismo começou em 2008, com a inserção das disciplinas mencionadas, 

contudo, em 2014 a instituição deu um salto qualitativo com a criação do Núcleo de 

Empreendedorismo do UNIS – NEUNIS, que naquele ano obteve grande êxito no 

envolvimento dos alunos, participação dos professores e comunidade. Reflexo dessas 

ações foi o recebimento do prêmio Cultura Empreendedora SEBRAE (2015), sendo eleito o 

melhor projeto do estado de Minas Gerais. As ações foram crescendo em qualidade e 

participação nos anos de 2015 e 2016. 

 Em 2017, o NEUNIS foi totalmente redimensionado, ganhou status de 

departamento, nascendo assim o Centro de Empreendedorismo Pesquisa e Inovação – 

CEPI. Tal iniciativa permitiu o “aprender a fazer”, o “aprender a aprender”, a reflexão crítica 

sobre empreendedorismo, além da pesquisa científica.  

O grande objetivo dessa remodelagem é enfrentar o desafio de relacionar teoria e 

prática, aproximar o empreendedorismo e a inovação para o cotidiano de formação, para a 

pesquisa e a extensão. Nesse sentido, o UNIS por meio do CEPI demonstrou o que 

entende por formação contextualizada, uma vez que, formar empreendedores ultrapassa 

montar um(a) negócio/empresa. O que está por traz é a busca pelo desenvolvimento de 

alunos críticos e reflexivos, capazes de repensar a própria prática, descobrirem 

necessidades da comunidade, repensarem a formação, assumirem postura ética e 

capazes de construir novos espaços para atuação profissional e geração de renda. Por 

esse viés, nesse mesmo ano, o UNIS foi parceiro estratégico para o desenvolvimento do 

Ecossistema de Inovação na região em que atua, com destaque para o sul de Minas, 

sendo o CEPI a “mão” institucional para contribuir de forma legítima para tal fim.  

 Ao CEPI, portanto, cabe entre outras coisas: I) Proporcionar experiências e 

ambientes inovadores aos alunos e comunidade contribuindo para a formação de 



 
 
 

 

empreendedores (intraempreendedores), que levarão o conhecimento para o 

desenvolvimento regional; e, II) Criar ambiente propício para a pesquisa acadêmica, com o 

desafio de incorporar conhecimentos relevantes para solucionar problemas reais.  

Dessa forma, o CEPI busca permanentemente se embasar em três eixos, ou seja, o 

Empreendedorismo, a Pesquisa e a Inovação, todos amparados na formação inicial, 

continuada, interdisciplinar e multidisciplinar dos diversos atores regionais. 

 A prática objetivou atuar em formatos variados para criar o ambiente ideal, não 

apenas para o surgimento de startups, mas para o crescimento de novos negócios. No 

esquema abaixo demonstramos resumidamente os principais avanços desde 2014: 
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Atribuições dos Públicos Envolvidos: 

 

Professores – engajamento nas ações de divulgação e orientação das equipes inscritas 

para o Concurso Inova, se capacitar e praticar uma educação empreendedora e realização 

bem como publicação de pesquisas acadêmicas; 

Vice-reitoria – Aporte financeiros e pedagógicos para as ações do CEPI;  

Alunos envolvidos: Participação nos eventos de empreendedorismo e pesquisa;  

SEBRAE – Parceria na Capacitação e Orientação dos alunos e professores, parceria na 

realização de eventos.  

Gestores e Coordenadores de Curso – Sensibilização para envolvimento dos professores;  

Equipe CEPI – Planejamento, Realização e Avaliação de todas as etapas do Projeto.   

 

Resultados alcançados em 2017 (Relação de resultados gerais nos anexos - Tabela 1): 

 

 Grande sensibilização da comunidade acadêmica;  

 Motivação de alunos e professores; 

 Número significativo de alunos e professores envolvidos nas ações e eventos;  

 Participação de 30 professores no Projeto Universidade Empreendedora, ofertado 

pelo SEBRAE, durante o primeiro semestre; 

 Mobilização da comunidade no planejamento do Ecossistema local de inovação; 

 Participação de 680 alunos na 2ª edição do Concurso Inova Unis; 

 Aumento de publicações de pesquisas científicas em termos qualitativos e 

quantitativos; 

 Aumento na participação de público em eventos científicos; 

 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz. 

 

 O objetivo do desenvolvimento da cultura Empreendedora e de Inovação Regional é 

educar e desenvolver a próxima geração de empreendedores e pesquisadores do sul de 

Minas. Todos os elementos que levam ao sucesso dos novos empreendedores e 

pesquisadores são dependentes do meio em que estão inseridos, ou seja, a “fertilidade” 

do ecossistema local para gerar inovação depende da existência e articulação de atores 

importantes: espaços de coworking, aceleradoras, incubadoras, Instituições de Ensino 

III Concurso Inova 

Internacional e IV 

Congresso Internacional 

Espaço de Coworking Spin-offs acadêmicas 



 
 
 

 

Superior, movimentos comunitários locais, eventos científicos de incentivo e de troca de 

ideias, investidores e startups. 

 O Centro Universitário reconhece seu papel dentro do ecossistema e assume a 

responsabilidade de ser um motor para o desenvolvimento econômico regional. O 

programa está focado em aperfeiçoar as tecnologias resultantes dos programas de 

pesquisa da universidade com mercados potenciais, formar e integrar capital humano 

capacitado e participar ativamente da criação de um ambiente favorável ao crescimento de 

novos negócios. 

 A partir de um mapeamento inicial, realizado em parceria com vários atores da 

comunidade empreendedora (Coffee Valley1, Sebrae, instituição de ensino, empresas 

privadas e órgãos públicos) ficou clara a necessidade de evolução, para que o 

ecossistema local se torne um ambiente propício para que empreendedores sejam 

protagonistas da própria jornada, para que Varginha se torne atrativa quando falamos em 

inovação e que, ao mesmo tempo, os eventos científicos se tornem realidade e tornem-se 

referência e um ambiente propício para novas descobertas. 

 

Como deve ocorrer a criação, operação e interação de um ecossistema de inovação da 

perspectiva da instituição de ensino? 

I. Promover a prática do planejamento de produtos e serviços inovadores que 

solucionem problemas reais junto aos universitários do UNIS – MG; 

II. Fortalecimento da pesquisa acadêmica vinculada à demanda das empresas; 

III. Criação de redes de cooperação entre os diversos atores da comunidade 

empreendedora; 

IV. Construir um ambiente favorável e oferecer suporte a startups até atingirem um 

nível maduro e serem capazes de competir com sucesso; 

V. Vivenciar os valores institucionais de inovação e excelência. 

VI. Criação e construção de um ambiente empresarial colaborativo. Foram criados a 

partir de 2015 conselhos regionais e internacionais com objetivo de fomentar o 

desenvolvimento de negócios, desenvolvimento e discutir estratégias de 

inovação. Assim, é estreitado a relação aluno-empresário e, dessa forma, 

surgem excelentes oportunidades para projetos e pesquisas. Tais conselhos 

reúnem-se mensalmente.  

a) CESUL - Conselho Empresarial do Sul de Minas Gerais – composto por 

60 empresas; 

b) CEZOM – Conselho Empresarial da Zona da Mata – composto por 30 

empresas; 

c) Conselho Empresarial Chileno – gerenciado em parceria com a 

Universidad Bernard O’Higgins; 

                                                             
1
 Coffee Valley é uma comunidade empreendedora de Varginha, formada por pessoas voluntárias e empenhadas em 

contribuir com o desenvolvimento da cidade. 



 
 
 

 

d) Conselho Empresarial do Porto – gerenciado em parceria com o Instituto 

Politécnico do Porto – Portugal;  

 

1.3. Público Alvo Atingido 

 

 Alunos do UNIS de cursos superiores de graduação e pós-graduação;  

 Professores do Unis; 

 Equipe do Sebrae/MG; 

 Via Café Garden Shopping de Varginha; 

 Comunidade empreendedora de Varginha; 

 Empresários vinculados ao CESUL 

1.4. Descrição das Atividades Implantadas.  

 

 Para que tal evolução no ambiente local exista, foi desenvolvida uma cultura 

direcionada à inovação, pensando em como gerir recursos e redes de pessoas, 

possibilitando assim ambientes que estimulem a criatividade, a viabilização de talentos e o 

suporte para que ideias saiam do papel. 

 As ações estratégicas visaram fortalecer quatro frentes, que representam os pilares 

da construção de ecossistemas de inovação: Capital Humano, Densidade, Cultura e 

Incentivos governamentais. No diagrama abaixo, representamos nossos objetivos para 

cada pilar: 
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 Para abarcar os pilares que sustentam o desenvolvimento de um ecossistema de 

inovação foram realizadas uma série de ações ao longo do ano, descritas abaixo: 

Estratégias para desenvolvimento de Capital Humano: 

 A articulação entre ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico é 

simultânea e complexa, sendo que a força propulsora para sair da pesquisa e chegar à 

inovação são as pessoas. O foco foi capacitar alunos e professores, além de provocar a 

interação deles com a comunidade empreendedora e empresas. 

 Treinamento de professores por meio do programa Universidade Empreendedora do 

Sebrae MG; 

 Reestruturação dos eventos científicos, periódicos e novas publicações como a 

Revista Digital Textos para Discussão, Unis Agrovet, Perceptron e Mythos. Além 

disso, o incentivo à publicação de 5 livros; 

 Reestruturação do planejamento estratégico da Empresa Júnior Armazém, 

ampliando seu campo de atuação; 

 Realização da 2ª edição do Concurso Inova Unis, Startup Maker e Startup 

Weekend, incluindo professores e empresários da região como mentores, 

avaliadores e jurados. 

 

Estratégias para desenvolvimento da Densidade: 

 Densidade é um conceito que representa o volume de pensadores e criadores que 

aumentam o potencial de sucesso dos empreendimentos. Pretendemos promover essa 

densidade construindo redes de mentores e ligando a comunidade acadêmica a redes de 

pesquisa com empresas. 

 Projetos de inovação em parceria com empresas; 

 Inclusão de Professores como mentores nos projetos em parceria com empresas; 

 Eventos focados em empresas, workshops e treinamentos; 

 Eventos abertos à comunidade; 

 Realização do EMPRETEC (Programa de Capacitação para Empreendedorismo 

desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e executada pelo 

SEBRAE) exclusivamente para colaboradores do Grupo Unis; 

 Realização do 1º Hackathon Educação junto à SEDUC (Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Varginha). 

 

Estratégias para desenvolvimento da Cultura: 

 Entendemos Cultura como o “pano de fundo” do comportamento das pessoas que 

construirão o ambiente de inovação, envolvendo habilidades como aceitar o fracasso como 

parte integrante da aprendizagem, compartilhar conhecimentos empresariais e a formação 

de redes de contatos.  

 Planejamento de um Ecossistema local de Inovação Inteligente; 

 Criação de uma equipe de líderes locais; 



 
 
 

 

 Aproximação entre líderes locais e comunidade acadêmica; 

 Busca por parcerias para a rede de mentoria e apoio; 

 Criação dos conselhos empresariais para realizar ações colaborativas. 

 

Estratégias para aumentar as oportunidades de apoio governamental: 

 

 Além da criação de um ambiente regulatório estável para o empreendedor, o 

governo brasileiro tem criado recentemente várias medidas de apoio a inovação. O 

governo de Minas Gerais, especialmente, tem aberto mais espaço para inovação e 

empreendedorismo nas políticas públicas, e faz parte dessas estratégias, trazer as 

oportunidades de apoio disponíveis para a região do Sul de Minas. 

 Participação dos agentes de inovação do estado (SEDECTES) nas ações 

realizadas; 

 Adesão ao programa do MEC – Instituição amiga do empreendedor; 

 Visitas e aproximação de centros importantes – SEED (Startups and 

Entrepreneurship Ecosystem Development) e SIMI (Sistema Mineiro de Inovação). 

 Diagrama do programa de desenvolvimento da cultura empreendedora regional:

 

2. LIDERANÇA  

2.1. Equipe Envolvida com a Prática  

 
1. Jeferson Vinhas Ferreira – Vice-Reitor no Grupo Educacional Unis. Doutor em 

Administração pela PUC-SP com estágio doutoral na Leuphana University (Luneburg, 
Alemanha), Mestre em Administração de Empresas pela PUC-MG em parceria com a 
FDC, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Especialista em Controladoria e 
Finanças Empresariais pela UFLA e Administrador de Empresas pela UFMG. Cursou 
Liderança Universitária pela Harvard University - EUA. Professor Universitário de 
Graduação e Pós-Graduação da área de Finanças Corporativas. 
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2. Fabrício Pelloso Piurcosky – Coordenador-geral do CEPI. Doutorando em 
Administração pela UFLA, Mestre em Engenharia Elétrica pela UFSJ. Membro da SBC, 
ACM e PMI. Responsável pelas ações de parceria e planejamento. Atua diretamente 
no gerenciamento dos projetos desenvolvidos. Professor de Pós-graduação para as 
Forças Armadas e do Portal UOL Educação.  

3. Guaracy Silva – Doutor em Educação pela UNIMEP e fomentador das práticas que 
envolvem alunos. Está envolvido nas relações internas e externas para viabilizar os 
eventos e palestras e criação da cultura empreendedora. 

4. Lívia da Silva Ciacci – Mestre em Bioengenharia pela UFSJ, Especialista em análises 
clínicas pela UNIFAL. Professora dos cursos da área da saúde. Responsável pela 
organização dos eventos, articulação com o ecossistema local e com os órgãos de 
fomento e relações internacionais. 
 

 
2.2. Participação da Alta Direção.  

 

 O Setor CEPI – Centro de Empreendedorismo, Pesquisa e Inovação foi criado para 

desenvolver e executar o projeto, e conta com um professor coordenador, uma professora 

analista e duas estagiárias. Organicamente está vinculado através de portaria interna à 

Vice-reitoria o que denota o franco apoio ao departamento.  

Para acompanhamento sistematizado do projeto, toda infraestrutura tem sido 

oferecida pela instituição, desde transporte com motorista para visitas técnicas, recursos 

tecnológicos, Equipes de TI e Comunicação, pagamento de professores conferencistas, 

entre outras. O projeto de Inovação, por exemplo, trata-se de uma iniciativa diretamente 

financiada e discutida em âmbito de reitoria e vice-reitoria com olhar estratégico e pleno. 

As ideias de criação de concursos e de uma cultura empreendedora estão em coesão com 

outras iniciativas da alta direção. A experiência de um doutorado do vice-reitor na Europa 

(Alemanha) e experiências de visitas de intercambio de docentes do Unis-MG em 

Universidades de Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Estados Unidos (com incentivo e 

financiado pela Alta direção) foram fator fundamental para o engajamento e a produção de 

novas ideias para todo o grupo educacional. 

 

3. FOCO  

3.1. Clientes  

 

 Todos os alunos de cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a 

distância do Grupo Educacional Unis tiveram a oportunidade de apresentar e testar 

ideias, bem como a possibilidade de conhecer pessoas do meio empreendedor.  

 Equipe do Coffee Valey, Sebrae e empresas parceiras. 

 

3.2. Docentes/Funcionários  

 



 
 
 

 

 Professores do Grupo Educacional tiveram a oportunidade de se capacitar em 

educação empreendedora e fazer parte de uma rede de professores mentores, 

fortalecendo o viés empreendedor e pesquisador da universidade. Funcionários 

especialistas também fizeram parte da composição da rede de mentores. 

 

3.3 Administrativo  

 

 A experiência de organizar eventos de grande porte proporcionou o aprendizado em 

termos de estruturar fisicamente e financeiramente. A busca constante por parcerias criou 

um ambiente dinâmico de integração entre pessoas e instituições. 

 

3.4. Econômico-Financeira  

 

 O departamento possui um orçamento específico que foi determinado no início do 

ano. Isso possibilitou ter relativa tranquilidade. No entanto, no decorrer da organização, foi 

possível diversas iniciativas para melhorar a aplicação dos recursos, principalmente 

contando com o apoio do Sebrae Minas. 

 

3.5. Acadêmico  

 

 A prática conversa diretamente com o profissional que se pretende formar: 

capacidade de aprendizado, adaptação, liderança e conhecimento. Além disso, possibilita 

trabalhar comportamentos tão essenciais para a sociedade, como a preocupação com o 

planeta e com a sociedade.  

 

3.6. Comunidade  

 

 O sucesso do projeto se deu também pelas parcerias formadas na comunidade, 

dentre elas podemos citar: 

 SEBRAE – MG – Sede Regional Sul – Instituição foi convidada a participar 

promovendo as capacitações e oferecendo suporte técnico; 

 Via Café Garden Shopping – promovendo a divulgação e recebendo eventos; 

 Coffee Valley – Comunidade Empreendedora do Vale do Café; 

 Agentes de inovação locais - Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Ciências, Tecnologia e Ensino Superior – SEDECTES; 

 Equipe de líderes locais de inovação e empresários locais. 

 

3. RESULTADOS 

 

4.1. Formas de Avaliação  

 



 
 
 

 

 O Grupo Unis tem em sua missão formar pessoas socialmente responsáveis 

visando contribuir para o desenvolvimento da região em que atua e possui entre os seus 

valores a Inovação. Dessa forma, o projeto encaixa diretamente nas ações institucionais, e, 

apesar de não ser composto por uma ideia inteiramente nova, envolve a aplicação de 

ideias já existentes, mas que são novas no contexto de evolução do ecossistema local. 

 Para avaliar o sucesso do projeto, contabilizou-se os valores agregados pelas ações 

de forma social, científica e cultural, observando como as intervenções provocam 

melhorias na qualidade de interação da comunidade empreendedora. 

 

4.2. Orçamento 

 
Tabela 2. Orçamento do projeto. 

Ação Valor Origem dos recursos 

Pagamento de 40 horas por semana 
para 1 analista (custo estimado) 

24.000,00  
 

Vice-reitoria 
 

Visitas técnicas  8.000,00 Grupo Unis/Sebrae 

Papelaria  6.000,00 Grupo Unis 

Hora trabalho das Equipe de TI e 
Comunicação (custo estimado) 

15.000,00 Administrativo UNIS  
 

Palestrantes  100.000,00 Sebrae 

Despesas diversas 2.000,00 Grupo Unis 

Pagamento para Grupos de Pesquisa 
em horas de dedicação 

80.000,00 Grupo Unis 

Incentivo para Publicação (Eventos e 
Periódicos) 

20.000,00 Grupo Unis 

Fomento de Bolsas de Pesquisa (10 
bolsas para alunos de graduação) 

25.000,00 Grupo Unis 

Fomento de Bolsas de Pesquisa (45 
bolsas para alunos de graduação e 
ensino médio) 

180.000,00 Fundação de Amparo à Pesquisa de 
Minas Gerais (FAPEMIG) 

Fomento de Bolsas de Pesquisa (10 
bolsas para alunos de graduação em 
intercâmbio) 

48.000,00 Grupo Unis 

 

4.3. Indicadores acadêmicos  

 

 Num contexto em que as empresas precisam cada vez mais de tecnologia e 

pessoas com habilidades de resolução de problemas, precisamos nos afastar dos 

ambientes de educação tradicional - salas de aula expositivas e currículos quadrados – 

para realmente provocar a inclusão de oportunidades de aprendizagem que promovam o 

desenvolvimento prático das habilidades.  

 O Concurso Inova Unis é a ação estratégica que atinge esse objetivo, pois os alunos 

propõem projetos de inovação, frequentam atividades extracurriculares (guiadas por 

professores mentores, Sebrae ou pessoas de empresas parceiras) e interagem com o 

público. A edição 2017 do concurso contou com o diferencial da categoria empresarial, em 

que algumas empresas ofereceram problemas de sua rotina para que as equipes 

tentassem solucionar. Ao todo foram 680 estudantes inscritos e 135 projetos.  



 
 
 

 

 Os projetos perpassaram 14 segmentos de mercado diferentes, sendo uma grande 

quantidade de propostas de solução voltadas à saúde, e em segundo lugar observamos o 

segmento de conveniência, definido como soluções que facilitam o dia a dia das pessoas, 

proporcionando comodidade, segurança e rapidez em diversas atividades.  

 O concurso proporcionou a interdisciplinaridade, uma vez que se formaram 52 

equipes híbridas, ou seja, compostas por alunos de cursos diferentes, dentre 16 cursos. O 

objetivo da integração foi desenvolver ideias inovadoras para a solução de problemas, 

como por exemplo, a integração entre fisioterapia e Engenharia Mecânica para a solução 

de problemas relacionados aos equipamentos utilizados por fisioterapeutas. 

 A interdisciplinaridade também foi valorizada ultrapassando fronteiras, no Concurso 

tivemos 6 equipes formadas pelos 26 alunos intercambistas do semestre. Esses alunos 

vieram da Colômbia, Chile, Argentina, Portugal e México, e puderam vivenciar a 

experiência de criar uma startup no Brasil. O Intercâmbio é uma das ações do processo de 

Internacionalização do Unis. Os resultados detalhados em tabelas e gráficos de cada ação 

vinculada ao concurso estão no item 7.2 dos anexos. 

 Ao mesmo tempo, a pesquisa tem sido elemento central para movimentar o motor 

da inovação. Esta tem sido responsável não somente por dar maiores condições de 

criação de novos negócios, bem como novos produtos. O aumento nos números de 

publicação e também no aspecto qualitativo evidencia tais aspectos quanto à importância 

de unir empreendedorismo, inovação e pesquisa. A figura abaixo evidencia a evolução 

quantitativa e qualitativa das produções científicas. Aumentos consideráveis referentes à 

produção em periódicos com estratificação Qualis B3, B2 e B1 entre os anos de 2016 e 

2017. Ao mesmo tempo, um incremento de 146,7% em 2017 (total de 227 publicações) 

sobre o ano anterior de 2016 (total de 92 publicações), resultados demonstrados no gráfico 

7 nos anexos.  

 Tais resultados da pesquisa somente ocorreram em consequência da composição 

do tripé Empreendedorismo – Pesquisa – Inovação. Se esses três vértices não estiverem 

ocorrendo em conjunto, isso faz com que os resultados não se completem e várias 

oportunidades são perdidas. Dessa forma, é vital e de suma importância criar condições e 

ambiente para que a o empreendedorismo e a inovação tenham suam raiz na pesquisa. 

Isso qualifica e favorece a realização de projetos mais exequíveis e ao mesmo tempo que 

atendam mais as necessidades da sociedade. 

 A pesquisa tem conseguido êxito também além de publicação em periódicos. Ela 

tem sido reconhecida em importantes eventos dos quais participa: 

 2014 

 Melhores Trabalhos III SINGEP E II S2IS, Universidade Nove de Julho - UNINOVE. 

 Melhor Trabalho da Sessão – Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear – 

UFMG.  

2015  

 5º e 7º Lugar na 3ª FEICINTEC – CREA-MINAS - http://feicintec.crea-
mg.org.br/index.php/3a-feicintec/  

http://feicintec.crea-mg.org.br/index.php/3a-feicintec/
http://feicintec.crea-mg.org.br/index.php/3a-feicintec/


 
 
 

 

 Melhores Trabalhos IV SINGEP E IIV S2IS, Universidade Nove de Julho - UNINOVE. 

2016  

 1º e 3º Lugar Prêmio Melhores Práticas Unis  - 
http://noticias.unis.edu.br/?s=melhores+pr%C3%A1ticas  

 2º e 4º Lugar na 4ª FEICINTEC – CREA-MINAS - 
http://noticias.unis.edu.br/?s=feicintec  

 Entre os 10 melhores trabalhos do SEGET 

2017  

 1º Lugar no III Congresso Internacional ACINNET – Projetos Inovadores – UCATEC 

– Bolívia.  

Além disso, os resultados também têm sido bastante satisfatórios nas avaliações in 

loco do Ministério da Educação. A pesquisa tem contribuído de forma interessante para 

que os conceitos dos cursos avaliados estejam próximos da excelência. Ao considerar o 

item Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, as notas em 2017 foram:  

 Bacharelado em Sistemas de Informação: 5 (nota máxima); 

 Educação Física: 4; 

 Arquitetura: 4; 

 Logística: 4. 

 

Resultados acadêmicos das parcerias com empresas: 

 

 Ao buscar a formação de redes acadêmicas e de pesquisa com negócios, 

academicamente a experiência aplicada é elemento crucial para promover experiência 

para iniciantes. As oportunidades da parceria com empresas expõem os alunos aos 

desafios do mercado, ao empreendedorismo e à consciência de que inovar é preciso. 

 O primeiro projeto concretizado com esse formato foi em parceria com a SM 

Alimentos, uma indústria fundada em 1953, com grande representatividade no Sul de 

Minas. 

 O projeto desenvolvido entre Unis e SM Alimentos selecionou 9 estudantes do curso 

de engenharia de produção e engenharia mecânica, divididos em equipes de 3 alunos para 

cada setor responsável por recebe-los, sendo estes: Qualidade, Processos e Produção. No 

programa com duração de 1 ano, os alunos cumpriram a rotina semanal de 18 horas na 

empresa (três dias) e 8 horas de estudo na universidade (dois dias), com o objetivo de 

implementar alguma inovação no setor. A empresa foi responsável por coordenar os temas 

abordados por cada equipe e fornecer suporte técnico e remuneração do estágio. A 

universidade foi responsável por acompanhar o período de estudo semanal, oferecer 

mentoria de professores especialistas e registro do conteúdo prático e científico produzido. 

O projeto apresentou excelentes resultados para ambas as partes, e representou uma 

vivência única para os alunos envolvidos (tabela 5). 

 O Modelo de projeto concluído com a SM Alimentos se mostrou eficiente e será 

replicado com outras empresas da região em 2018. 

http://noticias.unis.edu.br/?s=melhores+pr%C3%A1ticas
http://noticias.unis.edu.br/?s=feicintec


 
 
 

 

 

Resultados acadêmicos em formação de Professores: 

  

 Em formação de professores para a Educação Empreendedora, duas ações se 
destacaram: O Programa Universidade Empreendedora e o 1º Hackathon Educação. 
 O programa, realizado por meio da parceria com o Sebrae, compreendeu 60 horas 

de formação para professores durante quatro meses, seguindo as etapas: 

Mapeamento do Ecossistema empreendedor do Unis; A Universidade Empreendedora; O 

empreendedorismo: da teoria à prática; Inovação e Empreendedorismo: geração de ideias 

e experimentação. 

 No mês de julho 30 professores do Grupo Unis concluíram o projeto. O conteúdo 

discutido fortaleceu com os professores o conceito da universidade empreendedora, 

características empreendedoras, ambiência empreendedora, processo criativo e geração 

de projetos empreendedores. 

 Em agosto foi realizado o primeiro “Hackathon Educação” em parceria com o CEPI, 

SEBRAE Minas, Secretaria Municipal de Educação de Varginha - SEDUC, Centro de 

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA e Comunidade Coffee Valley. Os 

Hackathons mais populares têm como maior objetivo a criação de novas ferramentas 

digitais para solução de problemas comuns em determinado setor/segmento. Durante os 

dois dias foram realizadas inúmeras atividades divididas em duas etapas:  

- Oficina de brainstorming, um encontro de quatro horas com as lideranças educacionais 

(diretores, gestores e coordenadores). 

- Hackathon propriamente dito, com duração de 24 horas no qual serão formados times 

que irão desenvolver e propor soluções para o problema identificado.  

 Esses times foram formados por profissionais da educação, alunos, 

desenvolvedores, designers e programadores, e tiveram apoio e orientação de mentores 

durante todo o evento. Ao final os times apresentaram suas soluções para uma banca de 

avaliadores. A proposta é dar continuidade ao processo de implantação e disseminação da 

cultura empreendedora na educação através de ações de inovação e empreendedorismo, 

além de contribuir para um direcionamento e plano de ação para soluções de problemas 

comuns, promover networking e desenvolver o ecossistema de empreendedorismo e 

inovação.   

4.4. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores.  

 

 A cultura de educação continuada com as capacitações ofertadas pelo Cepi 

contribui para a perspectiva de crescimento dos colaboradores, realidade refletida pela 

pesquisa de clima organizacional do Great Place to Work®, onde nossa posição no ranking 

Brasil é a melhor dos últimos 3 anos.  Em 2017 fomos certificados como uma das 10 



 
 
 

 

melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais, na categoria de 250 a 999 

funcionários.  

 A dedicação de nossos professores nas ações do projeto também demonstra a 

satisfação de fazer diferente (Tabela 7). 

 
4.5. Indicadores de satisfação de clientes. 

 Encerramos o semestre com uma pesquisa sobre a percepção dos participantes em 

formulário online (link: https://docs.google.com/forms/d/1anlosjk5SD-

FAVk2QsvdpAFjTQlESYPVnKGPpKLldGg/edit ). A pesquisa pós evento apresentou 

resultados interessantes referentes às intenções futuras dos participantes, mostrando que 

muitos gostariam de transformar a ideia em negócio ou ter a ideia acelerada por um 

coworking. Tais interesses comprovam a importância de ações e eventos como o 

Concurso Inova para fomento da cultura empreendedora local. (Gráfico 5, anexos) 

 Os participantes apontaram quais características empreendedoras foram mais 
exigidas pelo projeto e quais os maiores ganhos pessoais, destacadas nos gráficos 4 e 6. 
 Também podemos observar um aumento do índice de satisfação dos alunos da 

instituição, de acordo com dados da Comissão permanente de avaliação (CPA) no gráfico 

8. 

 

4.6. Indicadores de captação de clientes. 

 

 Com o aumento do impacto das ações do Centro Universitário na região, 

aperfeiçoamento da equipe e incremento da cultura empreendedora na comunidade 

acadêmica, foi possível perceber resultados positivos na procura por nossos cursos, 

demonstrado no gráfico 9. 

 

4.7. Resultados obtidos junto à comunidade. 

 

Ações do ecossistema: 

 

 A partir do mapeamento realizado no início do ano em parceria com o Sebrae e 

agentes da comunidade, surgiu o projeto Varginha Ecossistema Inteligente, que tem como 

objetivo fornecer inteligência (intelectual, tecnológica e social) utilizando os recursos e 

potencial existentes em prol do desenvolvimento do ecossistema local. A meta é de até 

2020 que este seja um projeto referência de alto impacto socioeconômico. 

 O projeto foca em dois pilares, capacitar e integrar agentes envolvidos na causa 

através do Programa de Formação de Líderes de Inovação e Impacto Local – PLIIL que 

atuam em 09 áreas de desenvolvimento de setor, 06 áreas de suporte para as ações 

realizadas no ecossistema e 05 áreas com missão de engajar com a comunidade local. 

Hoje temos 27 líderes em processo de formação nas 20 áreas de atuação com o papel de 

ser um catalisador que conecta a população às oportunidades reais de desenvolvimento e 

crescimento através do empreendedorismo e da inovação. O outro pilar é a criação de 

processos ágeis e adaptáveis que permitam o funcionamento sistêmico e orgânico dessa 



 
 
 

 

estrutura inteligente para que as ações realizadas por estes líderes possam ser contínuas 

e sustentáveis a longo prazo. 

 Todo o projeto é realizado pelas parcerias entre Cepi, Sebrae Minas e Secretaria do 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Ensino Superior – 

SEDECTES através dos Agentes de Inovação locais. Lista das ações realizadas na tabela 

8. 

 Os eventos proporcionam proximidade, o que facilita a repetida interação frente a 

frente que promove a mistura de concorrência e colaboração necessária para o movimento 

da inovação. Tal movimento, inclusive, já refletiu no surgimento de 11 Startups na 

microrregião de Varginha entre 2014 e 2017, período de início e fortalecimento das ações 

do Grupo Unis e Sebrae (tabela 10). 

 

Relação universidade e empresa: 

 

 A relação universidade e empresa ultrapassa os projetos e estágios voltados à 

formação prática dos estudantes, mas abre caminhos para uma cultura de colaboração 

mútua com potencial para alavancar o desenvolvimento econômico da região. 

 A data de 15 de setembro foi um bom exemplo da universidade atuando em prol 

dessa relação, pois ao mesmo tempo em que ocorria o Startup Weekend, foi realizado o 

XIII Encontro do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), evento que tem a 

participação de diversos empresários da região. E nesse encontro dois palestrantes 

estiveram presentes: Fábio Póvoa, Engenheiro e Computação, empreendedor e co-

fundador da Movile, startup de alto crescimento e plataforma global de mobile comerce, 

ministrou um bate-papo com o tema: “Cenários de inovações, empreendedorismo e 

startups: a perspectiva do investidor Anjo no Brasil”. O outro convidado, Frederico Rizzo, 

co-fundador e CEO da Broota, primeira plataforma de investimento online em startups no 

Brasil, foi responsável pela palestra sobre: “Startups e empresas inovadoras”. Ambos os 

temas foram de extrema relevância e pontualidade, em um fim de semana intenso e focado 

em pensar as startups. 
 

Instituição Amiga do Empreendedor: 

 O Centro Universitário do Sul de Minas, Faculdade de Três Pontas e Faculdades 

Integradas de Cataguases aderiram ao programa Instituição Amiga do Empreendedor 

(IAE), lançado pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 

 O IAE tem como principal objetivo difundir o empreendedorismo no âmbito das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e impulsionar a transferência de conhecimento 

técnico aos empreendedores. Por meio do Cepi, espera-se que o programa colabore para 

a melhoria dos indicadores econômicos-sociais relacionados ao empreendedorismo, uma 

vez que o programa oportuniza o desenvolvimento prático dos conteúdos de gestão pelos 



 
 
 

 

discentes sob a ótica da formação cidadã e contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social de nossa região. 

 

Workshop “O Profissional do Futuro”: 

 Em 10 de agosto, 40 empresas dos diversos setores de Varginha se reuniram na 

Cidade Universitária para debater o tema: “Futuro Profissional, as Empresas do Sul de 

Minas e o papel da Educação”. O evento contou com a presença de Joel de Souza Dutra, 

considerado o maior especialista brasileiro em Gestão de Pessoas, com mais de 20 livros 

publicados. O evento ofereceu momentos para networking e troca de experiências entre os 

gestores das empresas participantes. No espaço reservado ao Cepi, foram apresentadas 

todas as possibilidades de projetos em parceria com empresas e os resultados já 

alcançados, buscando atrair mais empresas parceiras para as ações de inovação e 

empreendedorismo regional. 

 

Programa de treinamento para empresas, exemplo da São Marco Indústria e Comércio: 

 

 A inovação dentro das organizações gera competitividade e crescimento nos 

negócios. As atividades em parceria com a São Marco trabalharam ferramentas que 

contribuem para o desenvolvimento do pensamento criativo, cada oficina com duração de 

4 horas praticou habilidades visando a melhoria da criatividade e capacidade de resolução 

de problemas da equipe. Tal atividade envolveu 40 funcionários da empresa, e motivou a 

participação da São Marco em outras atividades do projeto, como a avaliação de projetos 

no concurso de inovação. 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS  

 

O que será repetido em 2018: Eventos acadêmicos e públicos em locais de grande 

circulação; Capacitar mais professores em educação empreendedora, fomentando ainda 

mais a possibilidade de geração de negócio e ideias e formando na cidade um estimulo ao 

empreendedorismo, fazendo os participantes integrarem o conhecimento; Estimular a 

participação dos alunos intercambistas; Convidar mais empresários para  formação do 

grupo de mentores, avaliadores e juízes dos projetos; Participação ativa do Cepi no 

desenvolvimento do ecossistema, oferecendo suporte a todos eventos e ações propostas; 

Replicar o modelo de projeto de inovação para outras empresas.  

 

O que não será repetido em 2018: Melhoria da forma de divulgação dos eventos abertos a 

comunidade; no concurso de inovação, não iremos avaliar de forma igual projetos da 

categoria empresarial e categoria livre; Não faremos o concurso apenas no segundo 

semestre, ele se estenderá de abril a novembro.  

 



 
 
 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE  

 

 As metas para este ano de 2018 é aperfeiçoar cada ação que foi iniciada com essa 

prática em 2017, melhorando a qualidade e aumentando o número de 

pessoas/empresas/alunos/professores envolvidos. 

 O Cepi, por meio da realização de ações colaborativas integradas, tem o propósito 

de criar um habitat de inovação, ou seja, um ambiente que deve gerar uma capacidade 

sustentável de inovação em todos os domínios, construída por atores da inovação que se 

complementam e se reforçam, só assim conseguiremos gerar desenvolvimento econômico 

e o sucesso das startups nascidas no Sul de Minas. 

 

 

7. ANEXOS 

 

7.1 Anexos das ações de 2017 

 

Tabela 1. Resultados gerais das ações de 2017 

Mês/ano Ação Público alvo Resultado 

2017 Parcerias com empresas 
(projetos, eventos, 
treinamentos) 

Empresas da região Envolvimento de 9 

empresas. 

05/2017 Startup Maker  Alunos do Unis Envolvimento de 50 

participantes, entre 

alunos e professores. 

03/2017 a 
07/2017 

Programa Educação 
Empreendedora – Sebrae 

Professores do Unis 30 professores 
capacitados (Áreas: 
Engenharia, Saúde, 
Educação).  

07/2017 Planejamento sobre o 
Ecossistema local de 
inovação - Sebrae  

Equipe Cepi, Sebrae e 

comunidade 

15 pessoas envolvidas 

08/2017 1º Fórum Estadual das 

Mulheres Empreendedoras  

Mulheres 

empreendedoras 

300 mulheres de 

diversas regiões do 

estado 

08/2017 Workshop “O Profissional do 

Futuro” 

Empresas de variados 
setores 

40 empresas de 
Varginha e região 

08/2017 1º Hackathon Educação Profissionais da 
educação, 
desenvolvedores, 
designers e 
programadores 

50 participantes 

08/2017 a 
11/2017 

2º Concurso Inova Unis Alunos,  Professores e 
comunidade. 

135 equipes, 680 alunos 
envolvidos, 
aproximadamente 200 
pessoas visitantes, 9 
empresas. 
 



 
 
 

 

09/2017 Startup Weekend Aberto a comunidade 70 participantes. 
 

10/2017 a 
11/2017 

Visitas técnicas e 
participação em eventos 
externos  

Professores, alunos e 
equipe Cepi 

9 

11/2017 Fomenta Minas Professores, alunos, 
empresários e 
comunidade 

Aproximadamente 800 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Anexos referentes aos resultados do 2º Concurso Inova Unis 

 

Gráfico 1. Número de alunos inscritos por edição do concurso de inovação, de 2014 a 2017. Demonstra o 

crescimento do evento e seu impacto na comunidade acadêmica.

 

 

Tabela 2. Atividades extracurriculares vinculadas ao Concurso Inova Unis 2017. 

Atividades Participantes 

1. Oficina “Como Desenvolver Características Empreendedoras” – Sebrae Varginha 20 

2. Oficina “Como elaborar Planejamento para abertura de uma nova empresa” – Sebrae Varginha 17 

3. Oficina “Canvas” – Varginha - Rafaella Fioravanti 
    Oficina “Canvas” Três Pontas  – Patrícia Gomes da Silva 

52 
18 
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    Oficina “Canvas” Pouso Alegre – Dênis Paiva 6 

4. Startup weekend* (ou plantão para dúvidas) 10 

5. Oficina de validação “Alguém compraria sua ideia?” – Aline Sarto (#marketing) 50 

6. Rodada de Mentoria – Matheus Flauzino e Lucas Amaral 120 

7. Workshop “Desmistificando o MVP: Técnicas e ferramentas” – Eduardo Magno (TrackDev) 45 

8. Palestra “ Administração competitiva” – Sebrae - FATEPS 60 

9. Oficina “Como elaborar um plano de marketing” - Sebrae 18 

10. Feira de Inovação – Apresentação ao público 550 

11. Oficina “Pitch” - Cepi 45 

12. Viagem de premiação para finalistas - Sebrae 45 

13. Apresentações finais no Fomenta Minas 50 

 

Tabela 3. Resultados gerais do Concurso Inova 2017 em números. 

Resultado Números 

Total de alunos inscritos no Concurso Inova 680 

Participações de alunos em atividades presenciais promovidas pelo Concurso Inova. 1106 

Horas de capacitação e mentoria 500 

Professores envolvidos (mentores e avaliadores) 71 

Eventos 15 

Horas de visita técnica 8 

Empresas Parceiras 9 

Gráfico 2. Número de projetos por segmento. 

 
 
Gráfico 3. Número de equipes híbridas (componentes de cursos diferentes). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Agronegócio
Alimentício

Conveniência
Deficientes físicos

Educação
social

Engenharia Mecânica
Gestão empresarial
Marketing pessoal

Medicina Veterinária
Saúde

Sustentabilidade
Tecnologia da informação

Vestuário

Segmentos dos projetos do Concurso Inova 



 
 
 

 

 
 
 

Gráfico 4. Características apontadas pelos participantes como as mais exigidas pelo Concurso Inova. 

 
Gráfico 5. Resultados apurados pela pesquisa online quanto ao interesse dos participantes de continuar o 

projeto. 
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Gráfico 6. Maiores ganhos pessoais apontados pelos participantes. 
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Fig 1. Empresas parceiras que contribuíram oferecendo cases na 
categoria empresarial do concurso inova unis. 

 
Fig 2. Equipes híbridas (Fisioterapia e Engenharia Mecânica) apresentando na feira de inovação. 

 

 
Fig 3. Alunos na Feira de inovação. 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4. Aluna sendo entrevistada durante a Feira de inovação. 
Link de notícia sobre a Feira de Inovação no jornal Gazeta de Varginha: http://gazetadevarginha.com.br/em-

outubro-o-grupo-unis-promove-concurso-de-inovacao-com-solucoes-para-problemas-reais/  

 

 

 
Fig 5. Visita técnica, equipes finalistas em frente ao Cubo - SP. 

http://gazetadevarginha.com.br/em-outubro-o-grupo-unis-promove-concurso-de-inovacao-com-solucoes-para-problemas-reais/
http://gazetadevarginha.com.br/em-outubro-o-grupo-unis-promove-concurso-de-inovacao-com-solucoes-para-problemas-reais/


 
 
 

 

 

  
Fig 6. Apresentação de Pitchs na grande final do Concurso Inova, durante o evento Fomenta Minas. 

 

 
Fig 7. Premiação da equipe GasControl, composta pelos alunos Bruno Henrique Cruz, Breno Cornélio, 

Vinicius Rocha, Lauro Vinicius, Matheus Ribeiro e Gabriel Alcântara. 

 

 
Fig 8. Equipe Braindstorm Log, primeiro lugar na categoria empresarial. 
 

 



 
 
 

 

Depoimentos de alunos (respostas abertas à pesquisa online): 
 

“Evento muito enriquecedor apresenta grande oportunidade de conhecimento sobre como é o 

processo de criação de uma startup.” 

 

“Foi tudo ótimo! Acredito que realizar um "pós" com as equipes, fomentando os negócios, seria 

grande valia, podendo gerar novas empresas para a região.” 

 

“Participar do Concurso Inova Unis foi uma experiência incrível, nós participamos, antes do Inova do Startup 
Maker, realizado no Unis também, e lá já iniciamos a ideia e enxergamos uma oportunidade incrível, que 

pode e vai mudar a maneira como as pessoas consomem o gás de cozinha. Criamos os protótipos que em 
testes funcionaram perfeitamente. No próximo ano queremos colocar para funcionar em algumas residências 
e verificar sua performance com diferentes tipos de clientes e situações. É um projeto grandioso e que requer 

muita pesquisa, mas estamos animados e confiantes, principalmente com a viagem a Portugal. Queremos 
que o povo brasileiro utilize nosso produto e se sintam satisfeitos, tanto em segurança quanto qualidade 

devida” 
Breno Cornélio. 

 
 

 

7.3 Anexos referentes aos resultados acadêmicos em Pesquisa. 

 

Gráfico 7. Evolução da produção científica. 
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Fig. 9 Capa de um dos livros lançados em 2017 

 

 

 
Fig.10 Prof. Sheldon William Silva e estudante Caroline Agostinho Ferreira no SINGEP 

 

  
Fig.11 Palestra de abertura e apresentações de pôsteres em evento de iniciação Científica. 

 

 



 
 
 

 

7.4 Anexos referentes aos resultados acadêmicos em parceria com empresas e outras 

ações do Cepi. 

 

 

Tabela 4. Resultados acadêmicos de participação dos públicos-alvo nas ações organizadas pelo Cepi em 

2017. 

Ação Público-alvo Números 

Projeto desenvolvido com a empresa SM Alimentos Alunos 9 

Empresa Júnior Armazém Alunos 9 

1º Startup Maker Alunos 32 

Programa Educação Empreendedora – Sebrae Professores 30 

1º Hackathon Educação Profissionais da educação, 
desenvolvedores, designers e 

programadores 

50 

3º Startup Weekend Varginha Alunos e comunidade 70 

Visita técnica Alunos finalistas do concurso 45 

Fomenta Minas Alunos 150 

 

 
Fig 12. Equipe de alunos e equipe da SM alimentos, ação universidade e empresa. 

 

Tabela 5. Resultados de participação dos alunos na empresa SM Alimentos.  

Setor Melhoria implementada pelos alunos 

Processos Implantação do PDCA, resultando na criação do 

fluxograma do processo e memorial descritivo do 

processo 

Qualidade Programa 5S aliado à metodologia Kaizen 

Produção Novo processo de recebimento de mercadorias 

 



 
 
 

 

 
Fig 13. Mentor Hélio Lemes durante a palestra de canvas no startup maker. 

 

 

 
Fig 14. 3º Startup Weekend em Varginha. 
 



 
 
 

 

 
Fig 15. Aluno do curso de jornalismo entrevistando a Glória Maria durante Evento Fomenta Minas. 

 

 
Fig 16. Glória Maria palestrando durante Evento Fomenta Minas. 

 



 
 
 

 

 
Fig 17. Ricardo Boechat palestrando durante Evento Fomenta Minas. 

 

 
Fig 18. Gerson Camarotti palestrando durante Evento Fomenta Minas. 

 

 
Fig 19. Prof. Dr. Jeferson Vinhas em Workshop sobre Educação Empreendedora durante Evento Fomenta 

Minas. 

 

 



 
 
 

 

 

 
Fig 20. Equipe da empresa júnior Armazém. 

 

7.5 Anexos referentes aos resultados acadêmicos na formação de professores 

 

 
Fig 21. Turma de Professores durante encontro do programa Universidade Empreendedora – do Sebrae. 

 



 
 
 

 

 
Fig 22. Equipe de professores do Unis, premiados em 3 lugar no 1º Hackathon educação. 

 

 
Fig 23. Equipes no 1º Hackathon educação. 

 

Link de notícia do Hackathon Educação no Portal do SIMI – Sistema Mineiro de Inovação 

http://www.simi.org.br/noticia/varginha-recebe-hackaton-por-uma-

educa%C3%A7%C3%A3o-inspiradora.html  

http://www.simi.org.br/noticia/varginha-recebe-hackaton-por-uma-educa%C3%A7%C3%A3o-inspiradora.html
http://www.simi.org.br/noticia/varginha-recebe-hackaton-por-uma-educa%C3%A7%C3%A3o-inspiradora.html


 
 
 

 

 

7.6 Anexos referentes aos resultados na satisfação de clientes e colaboradores. 

 

Tabela 6. Resultados institucionais da pesquisa GPTW (2017 ainda não contabilizado). 

GPTW 
Critérios 2014 2016 

Amostra mínima 248 248 

Nº de respondentes 294 293 

Índice de Confiança 85% 82% 

Nota final na GPTW 74 74 

Posição no ranking Brasil Entre 251 e 260 Entre 115 e 120 

 



 
 
 

 

 
Fig.24 - Folder da Pesquisa GPTW, divulgando a colocação do Grupo Educacional Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gráfico 8. Índice de satisfação dos alunos.  



 
 
 

 

 
 

 
Tabela 7. Resultados de participação de professores em ações. 

Ação Atividade Números 

Projeto desenvolvido com a empresa SM Alimentos Mentoria 6 

Empresa Júnior Armazém Mentoria 5 

Startup Maker Mentoria 17 

Programa Educação Empreendedora – Sebrae Capacitação em educação empreendedora 30 

1º Hackathon Educação Palestrante, mentoria e participante 25 

3º Startup Weekend Varginha Mentoria e organização 4 

Concurso Inova Unis Mentoria, Avaliador da feira de inovação 71 

Visitas técnicas Seed, Ocupa sebrae, FINIT, Cubo, 
Campus São Paulo, Sense Lab 

6 

Fomenta Minas Palestrante, jurado do concurso, 
organização 

10 

 

 

7.7 Anexos referentes aos resultados em captação de clientes 

 
Gráfico 9. Número de alunos matriculados por ano. 
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7.8 Anexos referentes aos resultados obtidos junto à Comunidade 

 

 

Tabela 8. Ações à comunidade realizadas pela equipe do Ecossistema local e Cepi. 

Mês Ação Público 

06/2017 1º Meetup do vale do café 10 

07/2017 2º Meetup – Tendências e cenários de mercado para 
startups e negócios digitais. 

20 

07/2017 3º Meetup – O que esperar de um ecossistema saudável? 15 

08/2017 1º Almoço e Negócio 9 

08/2017 4º Meetup – Como captar recursos financeiros para o 
desenvolvimento de uma empresa? 

20 

08/2017 2º Almoço e Negócio 10 

08/2017 1º Hackathon Educação 50 

09/2017 Workshop Ambientes Criativos 20 

09/2017 3º Startup Weekend Varginha 70 

09/2017 Da Crise ao Sucesso 20 

10/2017 1º Meetup GDG (Google Developer Group) 47 

11/2017 Virada Varginha (30 locais da cidade são palco de ações que 
estimulam novas parcerias e conexões entre os cidadãos) 

Aproximadamente 20.000 

11/2017 2º Meetup GDG (Google Developer Group) 18 

08 a 11/2017 Meu Primeiro Negócio (Minas Digital) 15 

11/2017 Café com elas 10 

12/2017 5º Meetup Vale do Café - Construindo cidades mais 
inteligentes 

15 

 

 
Fig. 25 - Palestrantes no encontro do Cesul, falando sobre startups para empresários da região. 
 
 
Tabela 9. Empresas que se tornaram apoiadoras do ecossistema a partir das ações do Cepi. 

Empresas apoiadoras 

SM Alimentos 

São Marco indústria e Comércio 

Instituto Embelleze 

GF Supermercados 

Aprovar Agropecuária 

Biotécnica Biotecnologia Avançada 



 
 
 

 

Via Café Garden shopping 

Trackdev desenvolvimento Web e Mobile 

Hashtag Marketing 
 

  
Fig 26. Oficinas de Inovação - São Marco, ação universidade e empresa. 

 

 
Fig 27. Palestra do Prof. Joel Dutra em Workshop destinado às empresas da região. 

 

 

 



 
 
 

 

Fig 28. Site do Mec, constando o Centro Universitário do Sul de Minas como Instituição Amiga do 

Empreendedor. 

 

 
Fig 29. Equipe do Ecossistema em reunião de planejamento na sala do Sebrae MG. 

 

 
Fig 30. Equipe do Ecossistema em capacitação para líderes de inovação local. 

 

 



 
 
 

 

 
Fig 31. Equipe do Ecossistema trabalhando em nossa sala no centro universitário. 

 

Link de notícia sobre a virada varginha: http://www.blogdomadeira.com.br/2017/10/virada-varginha-mais-de-

150-atracoes-confirmadas/  

  
 
Fig 32. Cartaz de divulgação do evento Virada Varginha 
 
 

http://www.blogdomadeira.com.br/2017/10/virada-varginha-mais-de-150-atracoes-confirmadas/
http://www.blogdomadeira.com.br/2017/10/virada-varginha-mais-de-150-atracoes-confirmadas/


 
 
 

 

 
Fig 33. Divulgação do programa de líderes de inovação. 

 

 
Fig 34. Jornada do empreendedor e identificação dos atores locais existentes em cada etapa. Material da 

fase de mapeamento do ecossistema local, evidenciando as estruturas de suporte ao empreendedor não 

existentes no ambiente. 

 



 
 
 

 

 
Fig 35. Equipe do Ecossistema em reunião na sala do Sebrae MG, apontando resultados alcançados em 

novas startups na região até 2017. 

 

 
Tabela 10. Startups da Microrregião de Varginha. 

Startup Segmento de negócio 

Simplifica Fretes Logística de transporte de cargas 

One Route Logística de entregas de produtos 

Warranty Tecnologia Solução para lojas/ecommerce de médio porte, fornecendo Garantias 

Estendidas sem custos 

Save Companies Soluções para empresas em desenvolvimento mobile, web e rodadas de 

negócios online 

Cresça Mais Blog e produção de conteúdo online 

You Chef Aplicativo de gastronomia 

Zoopo Consultoria em desenvolvimento de fornecedores e prospecção de 

mercado. 

AsZamigas Aplicativo/rede social 

Ulleagro Aplicativo para locação de máquinas e implementos agrícolas 

Full Route Aplicativo para abastecimento de automóveis 

Be Visto Compartilhamento de conteúdo online 

 



 
 
 

 

 


