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UniNADE

O Núcleo  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Empreendedor  da  Univiçosa  –  UniNADE foi

criado na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Viçosa – FAVIÇOSA, mantida pela União de

Ensino Superior de Viçosa Ltda. – UNIVIÇOSA, no segundo semestre de 2017. Esteve desde o

início sob a coordenação da Gestora do curso de Administração,  Daiane Miranda de Freitas,  a

Gestora  do  curso  de  Engenharia  de  Computação,  Maria  Vanderléa  de  Queiroz  e  o  Professor

Guilherme Castanheira Magalhães. 

O Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Empreendedor oferece ações que visam disseminar

e fortalecer a cultura empreendedora na UNIVIÇOSA com foco no processo de criação de novos

negócios e desenvolvimento das habilidades empreendedoras.

Dentro do organograma institucional o UniNADE está vinculado diretamente a direção da

FAVIÇOSA.

Para  a  execução  de  suas  atividades,  o  UniNADE  tem  como  referenciais  a  Missão,  os

Princípios, o Plano de Desenvolvimento Institucional e a Avaliação Institucional da UNIVIÇOSA.

VISÃO

O UniNADE pretende em 5 anos ser reconhecido como uma estrutura de apoio ao desenvolvimento

empreendedor  no  âmbito  universitário  promovendo  a  formação  complementar  dos  alunos  e

estruturação do próprio negócio.

MISSÃO

Disseminar  e  fortalecer  a  cultura  empreendedora  no  âmbito  universitário  contribuindo  com  o

desenvolvimento das habilidades empreendedoras e criação de novos negócios.



Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Empreendedor da Univiçosa 

1. INTRODUÇÃO

Falar sobre empreendedorismo já não é novidade, nos dias de hoje, para muitas pessoas.

Entretanto, o grande desafio é despertar e estimular o potencial empreendedor, tarefa a qual poucos

se dedicam. 

Pesquisa realizada pela Endeavor e Sebrae em 2016 nas Universidades brasileiras mostra o

ambiente  universitário,  onde 21% dos estudantes  pensam em empreender  no futuro e  66% dos

alunos acreditam que iniciativas na graduação são essenciais para prepará-los para empreender.

A cultura empreendedora está presente em qualquer área do conhecimento, desmistificando

o  que  até  pouco  tempo  atrás  se  acreditava,  ou  seja,  que  empreendedorismo  era  algo  ligado

exclusivamente à administração e áreas afins.

O empreendedorismo é capaz de gerar diferenciais no perfil profissional e colocar as pessoas

em posição  de  vantagem competitiva  no  mercado.  E,  considerando  que  em um mercado  com

perspectivas cada vez menores de geração de empregos, ele é capaz de estimular a busca do próprio

trabalho,  da  sua  autonomia  profissional.  Ser  empreendedor  é  uma  tendência  que  decorre,

principalmente, desta dificuldade de absorção de profissionais pelo mercado de trabalho. 

Pensando nos alunos da Univiçosa, o empreendedorismo pode contribuir muito na formação

desses futuros profissionais, através da oferta de disciplinas específicas, projetos de extensão e de

pesquisa, os quais já estão vindo a ser implementados nos últimos anos. Além disso, é possível

também oferecer serviços de assessoria empresarial para formatação de negócios e desenvolvimento

de empresas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O presente Núcleo tem como objetivo a promoção do empreendedorismo junto aos discentes e 

docentes da Univiçosa, ampliando suas habilidades empreendedoras e contribuindo com uma 

formação acadêmica diferenciada, além da oportunidade de geração de novos negócios.



2.2 Objetivos específicos

 Estimular  o  desenvolvimento  de projetos  de extensão e  pesquisa junto aos  cursos de

graduação;

 Proporcionar experiências que estreitam a relação entre a teoria e prática para todos os

cursos, através do desenvolvimento de projetos de extensão;

 Promover o desenvolvimento pessoal e profissional por meio da oferta de capacitações

complementares, como por exemplo Jogos empresariais (metodologia criada pela Univiçosa).

 Contribuir com a criação de diferenciais no processo de aprendizagem da Instituição.

3. JUSTIFICATIVA

Considerando que:

(A) O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo.

(B) A qualidade  do  ensino  é  algo  imprescindível  para  que  uma IES tenha  sustentabilidade  no

mercado.

(C)  Promover  uma  formação  acadêmica  diferenciada  tem  um  grande  impacto  na  imagem

institucional.

(D) O estímulo ao empreendedorismo promove a abertura de novos negócios e o desenvolvimento

econômico regional.

Assim sendo, e  considerando também que a Univiçosa já é  uma Instituição  conhecida e

respeitada  em  Viçosa  e  região,  o  desenvolvimento  de  ações  e  projetos  focados  no

empreendedorismo apresenta-se como um caminho para que a instituição continue crescendo na

qualidade do ensino e formando pessoas cada vez mais diferenciadas e em condições de alcançar o

sucesso profissional.



COORDENAÇÃO

Coordenadores

Daiane Miranda de Freitas – Graduada em Administração pela UFV, Doutora em Administração

pela Universidade do Porto.

Maria  Vanderléa  de  Queiroz  –  Graduada  em  Informática  pela  UFV,  Mestre  em  Ciências  da

Computação pela UFV.

Guilherme Castanheira Magalhães– Graduado em Ciências Econômicas pela UFV, Especialista em

Agente de Desenvolvimento em Cooperativas pelo Centro Universitário Newton Paiva. 

Local

Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Empreendedor – UniNADE

Av. Maria de Paula Santana, 3.815, Silvestre, Viçosa – MG, CEP: 36576-340

Horários

Segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas

Telefone para contato: (31) 3899-8059 

Email: uninade@univicosa.com.br


