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PALAVRA DO COORDENADOR

O Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade– EGES foi desenvolvido para atuar 
em duas frentes: aproximar empresas públicas e privadas da Universidade de Fortaleza e servir de espa-
ço para prática dos alunos dos cursos do Centro de Comunicação e Gestão - CCG. 

              Desde a sua fundação em 2012 o EGES tem se posicionado como espaço de prática para os 
alunos, além de exercer um papel relevante na produção e disseminação de conteúdos ligados a gestão 
empreendedorismo e sustentabilidade.

O projeto Você Empreendedor parceria da Universidade de Fortaleza, por meio do EGES, com o Di-
ário do Nordeste é um exemplo de parceria exitosa que entregou, do ano de 2012 ao ano de 2019, uma 
plataforma de conteúdos relevantes para quem deseja abrir o seu negócio ou desenvolver seu espirito 
empreendedor dentro de uma empresa. Foram nove edições com fascículos, seminários presenciais e 
com o prêmio Você Empreendedor que reconhecia os empreendedores que mais se destacaram em 
suas respectivas categorias.

Com a pandemia em 2020 o projeto passou a se chamar Vem Empreender e passou a ser totalmente 
digital. O EGES produziu cursos, seminários, artigos e a publicação do livro Histórias de Empreendedores 
um compêndio de histórias de empreendedores locais que usaram a criatividade, inovação e muito es-
pirito empreendedor para driblar as crises e se manter com competitividade no atual mercado.

Os atendimentos do programa Aluno Empreendedor foram expandidos durante a pandemia para 
toda a sociedade como forma de ajudarmos na mitigação dos impactos da pandemia nas micro e pe-
quenas empresas. 

Além disso, o EGES lançou no meio da pandemia o método EGES Sala de aula, trazendo desafios de 
grandes empresas para serem resolvidos em sala de aula, possibilitando o desenvolvimento de habili-
dades técnicas e sócio emocionais dos alunos. 

Professor Rogério Nicolau

10 anos do EGES



Em 2020 foi a EVINO maior clube de vinho da américa latina que trouxe o desafio para sala de aula 
de como expandir o consumo de vinho entre o público feminino. 

Em 2021 o desafio foi do Banco Santander de como os alunos poderiam trazer soluções para mitigar 
os impactos da pandemia nas micro e pequenas empresas, o que resultou na premiação de três equipes 
de alunos do Centro de Comunicação e Gestão – CCG.

Esses 10 anos também evidenciaram o EGES como grande articulador de parcerias com grandes 
empresas públicas e privadas na busca de soluções pautadas na inovação e sustentabilidade. O presen-
te relatório enumera várias iniciativas que foram desenvolvidas além dos resultados obtidos.

Por mais desafiador que foi migrar toda a operação do EGES para ambiente virtual por conta da pan-
demia muitos novos produtos foram laçados. 

A Série Fazendo acontecer que consistia em textos semanais no blog empreender da Unifor, lives se-
manais com entrevistas a empreendedores locais e as vivencias virtuais com grandes nomes nacionais 
dos temas correlatos. 

Também lançamos o EGES CONSULT, uma consultoria do EGES com grandes professores da Uni-
versidade com objetivo de entregar soluções para as empresas locais. O primeiro grande desafio foi de 
gerar solução para 7 lojas situadas no shopping mais tradicional de Fortaleza. Todo esse trabalho condu-
zido por professores de relevante experiência com a participação de alunos dos cursos de administra-
ção, comercio exterior e contabilidade.

A minha gratidão à gestão superior da Universidade de Fortaleza que deu todas as condições para 
o surgimento e desenvolvimento do EGES, aos grandes professores que reúnem capacidade técnica e 
uma incrível capacidade humana de ensinar e aprender e aos muitos alunos, voluntários, bolsistas, es-
tagiários, técnicos administrativos e mentores que contribuíram com seu tempo e dedicação para que 
esse sonho não só se transformasse em realidade, mas que chegasse a essa marca tão importante de 
10 anos.

PALAVRA DO COORDENADOR
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DEPOIMENTOS

Diretora do CCG Danielle Coimbra – Des-
taco a atuação do EGES e sua forte parce-
ria com o curso de Administração, alinhado 
à um dos eixos fundamentais do curso, no 
desenvolvimento de projetos e atividades 
curriculares e extracurriculares que forta-
lecem o processo de aprendizagem dos 
nossos estudantes e estreitam as relações 
com os mais diversos tipos de instituições. 
O EGES hoje é um equipamento importan-
te, não apenas para o Curso de Administra-
ção e CCG, mas com peso significativo para 
toda a Universidade, fortalecendo o nosso 
compromisso com o desenvolvimento do 
Empreendedorismo no nosso Estado.

Renata Torquato – Desenvolvemos diversos 
projetos no EGES com o objetivo de promo-
ver um impacto na sociedade, incluindo a 
comunidade acadêmica e a coletividade em 
geral. Nossos indicadores mostram que es-
tamos no caminho certo, sempre em busca 
de fomentar o empreendedorismo e desper-
tar a veia empreendedora dos nossos alu-
nos. O papel do escritório se estende além 
da Universidade, pois buscamos gerar uma 
mudança no pensamento e atitudes das 
pessoas, o que nos torna cada vez melhores 
tanto profissional quanto pessoalmente fa-
lando. Isso é mostrado quando observamos 
nossos valores, que incluem amizade, com-
prometimento e profissionalismo.

Professor Wilson Linz – O EGES surgiu como 
uma ideia voltada a aproximar academia com 
a realidade de mercado, dentro de uma visão 
prática. O EGES vem atuando na expansão do 
conhecimento, especialmente quando oferece 
o acesso ao saber compartilhado, isto é, na efe-
tivação da troca de experiências com profissio-
nais consagrados nos mais distintos segmentos 
de atuação, cujos resultados são sentidos na 
percepção de variáveis impulsionadoras à ele-
vação da consciência crítica coletiva, primordiais 
ao sucesso de uma carreira escolhida. Este é o 
EGES, local onde se defende a máxima a afirmar 
que o progresso individual e coletivo se firma no 
perene questionamento de como as coisas são 
feitas, fazendo fluir a criatividade básica ao pro-
cesso do aprimoramento como algo a ser reali-
zado de modo ininterrupto. EGES. Abrindo men-
tes, desenvolvendo pessoas!
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Coordenador do curso de Administração 
Josimar Costa – O EGES para o curso de ad-
ministração é a grande ponte entre teoria 
e prática. Destaco o projeto “Você empre-
endedor” que, alinhado ao eixo de empre-
endedorismo do nosso curso, aproxima as 
histórias de sucesso dos empreendedores 
cearenses dos alunos de graduação. Além 
disso, atua como um canal de disseminação 
de conhecimento permitindo que o corpo 
docente do curso de Administração comu-
nique sua produção técnica para socieda-
de. Vale salientar, a vocação para catalisar a 
relação entre academia, governo e empre-
sas com o objetivo de entregar produtos e 
estabelecer a cultura de sustentabilidade 
no seio da Sociedade. O EGES é, para a Ad-
ministração, nossa grande fábrica de em-
preendedorismo cidadão.

Marianna Freitas – Aos 18 anos tive minha 
primeira oportunidade de estágio no EGES, 
onde passei por momentos engrandecedo-
res que mudaram minha vida profissional e 
pessoal. Ouvir, falar, aprender, planejar, criar 
e executar. Além de desenvolver projetos 
que de fato fazem a diferença na sociedade, 
o EGES desenvolve pessoas para que elas 
façam a diferença no mercado. As experiên-
cias adquiridas a cada projeto e a cada bate 
papo com profissionais e pessoas incríveis 
que fazem parte e passam pelo EGES,  nos 
inspira a darmos o melhor, a sermos melhor. 
Após alguns anos explorando novas experi-
ências no mercado de trabalho, retornei ao 
lugar do qual sempre fiz parte, agora com 
mais maturidade e conhecimento, com um 
novo olhar, pronta para enfrentar novos de-
safios, e com o desejo de agregar na vida da 
nova geração de estagiários. 
O EGES abre mentes e desenvolve pessoas!

Milena Auip – O Eges é um importante núcleo 
de práticas para os alunos do curso de adminis-
tração, e nos últimos anos tem incorporados em 
seu quadro de estagiários, vários alunos tam-
bém de outros cursos das áreas de gestão e 
comunicação da Universidade de Fortaleza. En-
tendo que para o estudante se destacar no mer-
cado de trabalho é necessário aliar a teoria com a 
prática, e assim o Eges encurta as distâncias nes-
se difícil caminho da excelência, trazendo para 
dentro da universidade as organizações com os 
seus diversos modelos de gestão, tornando-os 
os ambientes de práticas dos estudantes. Nesse 
ano atípico que vivemos, o Eges não parou, alu-
nos e professores, focaram seus esforços para 
levar a sociedade, principalmente micro e pe-
quenos empreendedores, informações impor-
tantes para a sua sobrevivência. E assim o Eges 
cresce e constrói sua história com qualidade 
nos serviços oferecidos e aliando a teoria ensina 
na sala de aula com a prática desenvolvida para 
atender as organizações do Ceará.
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Você Empreendedor
>> O projeto é uma iniciativa do Escritório de Gestão, Empre-

endedorismo e Sustentabilidade, em parceria com o Diário do 
Nordeste, e tem por objetivo fomentar o empreendedorismo nos 
mais diversos segmentos da sociedade. Por meio de fascículos 
encartados no jornal semanalmente, produção de conteúdo adi-
cional disponibilizado no endereço http://voceempreendedor.
diariodonordeste.com.br, palestras com nomes de destaque no 
cenário nacional e do Prêmio Você Empreendedor, a Universida-
de de Fortaleza reforça seu papel de contribuir com a formação 
de uma cultura empreendedora pautada na inovação e na sus-
tentabilidade. 

A entrega do Prêmio Você Empreendedor é o ápice do proje-
to, e foi criado para homenagear os empreendedores cearenses 
que tiveram destaque nos seus negócios no último ano, nas ca-
tegorias de Empreendedor Individual, Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte. A premiação conta com a participação de no-
mes que são referência nos negócios. Os cases abordados em  
cada caderno ajudam aos futuros empreendedores enxergarem 
os passos para uma trajetória de sucesso e os perigos que de-
vem ser evitados.

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/projetos/voce-empreendedor
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/projetos/voce-empreendedor
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VOCÊ EMPREENDEDOR

1ª edição

>> “Cenários e 
Oportunidades” Mauro 
Filho, Secretário da Fazenda 
do Estado do Ceará.

>> “Líder: O Empreendedor 
de Mudanças” Bruno Quick,
Gerente de Politicas Públicas 
do Sebrae

>> “Teoria x Prática” Pedro 
Ivo Frota, Sócio-Diretor da 
Ibyte

>> “Empreendedorismo e
Sustentabilidade”, Sabetai
Calderoni, consultor da ONU

Palestras

Revista

Categoria Empreendedor Individual
>> Cia. do Bambu
>> Flor de Menina Artesanatos
>> Exotic House Sex Shop

Categoria Microempreendedor
>> Digipaper.com
>> Nordwest Camisetas
>> Peón Taco e Pizza
>> Experience Gift

Categoria Empresa de Pequeno Porte
>> Deli Carnes
>> Dtech Inovação Tecnológica
>> Mt Acessórios
>> Veneza

Pedro Ivo Mendes Frota - Diretor de Com-
pras e Marketing da Ibyte, onde implan-
tou e desenvolveu as áreas de Compras e 
Marketing, levando-as a grandes patamares 
profissionais e de processos. Tem formação 
acadêmica em Computação pela UFC e MBA 
em Gestão Empresarial pela FGV.

Carlos Mauro Benevides Filho é formado em 
Economia pela Universidade de Brasília e possui 
Doutorado pela Universidade Vanderbilt (EUA). 
Trabalhou no Banco BMC e é professor licen-
ciado da Universidade Federal do Ceará. Deputa-
do estadual em seis mandatos consecutivos (1990, 
1994, 1998, 2002, 2006 e 2010), em 2015 assumiu a 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Premiação
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Fascículos // 2012
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VOCÊ EMPREENDEDOR

2ª edição
Palestras

Premiação

>> Empreendedorismo
no Cenário Cearense e
Nacional - O modelo de
gestão Pague Menos.
Superintendente Geraldo
Gadelha.

>> Case Armtec. 
Um Sucesso de 
Empreendedorismo, com
Antônio Roberto Menescal
de Macêdo, Wilson Linz e
Marcelo Magalhães

>> Teoria x Prática, o case
de Alan Sankey, com sua
empresa Ferrovia.

>> Marketing Internacional,
com Daniel Calderoni, global
management da Unilever.

Categoria Empreendedor Individual
>> Full Vision
>> Van Fashion
>> Frigorífico Novilha de Ouro

Categoria Microempreendedor
>> Eumapra
>> Pizza à Bessa
>> Empório Dayse Mota

Categoria Empresa de Pequeno
>> Oh My Dog
>> Mercadinho da Onda
>> Barney’s Burger

Revista

Daniel Calderoni, com experiência em liderar 
o mercado de cuidados caninos no Brasil (se-
gundo maior mercado do mundo) com inova-
ção, sendo responsável por três das maiores 
marcas do mercado (Pedigree, Frolic e Champ). 
Calderoni tem experiência na criação de po-
sicionamento de novas marcas e na liderança 
de projetos de criação e desenvolvimento de 
marca no mercado local, regional e global.

O superintendente das relações institucionais 
da rede Pague Menos,Geraldo Gadelha, mostrou 
para os alunos como é empreender no cenário 
cearense e expandir para todos os estados do 
país.
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Fascículos // 2013
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VOCÊ EMPREENDEDOR

3ª edição
Premiação

Categoria Empreendedor Individual
>> Eco-Arte
>> Meus Óculos de Madeira
>> Pimenta Papel
>> Sweet Moments
>> GED

Categoria Microempreendedor
>> Coworking
>> Ceará Express
>> Estokgelo
>> Palletiê
>> Chapelaria Bagagem Extra

Categoria Empresa de Pequeno
>> Automação
>> Casa Despertar
>> Gladius
>> Señor Paleta
>> Forte Distribuidora

Bel Pesce ministrou a palestra 
“Uma jornada empreendedora” 
no Prêmio Você Empreendedor. É 
fundadora da FazInova, escola de 
empreendedorismo e habilidades, 
e autora do best seller: “A menina 
do vale”.

Revista
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Fascículos // 2014
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VOCÊ EMPREENDEDOR

4ª edição
Premiação

Categoria Empreendedor Individual
>> Locus Eventus
>> Jard Produções
>> Martplore

Categoria Microempreendedor
>> Case Noivas
>> Don Paletas
>> Agenda Kids

Categoria Empresa de Pequeno Porte
>> Caju Cardeal
>> Little Gym Academia Infantil
>> Cidade Limpa Ambiental

Revista

Depois da tempestade, vem 
o arco-íris:
Climatempo, encarando as 
viradas do tempo e da eco-
nomia”, Ana Lúcia Frony de 
Macedo, presidente da em-
presa Climatempo

Case Coco Bambu. Afrânio Barreira, 
sócioproprietário do Dom Pastel, do 
Plus Buffet e do Coco Bambu
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Fascículos // 2015
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VOCÊ EMPREENDEDOR

5ª edição
Premiação

Categoria Empreendedor Individual
>> Maré Aquarismo
>> Lya Chocolates
>> Saraiva Arquitetura

Categoria Microempreendedor
>> Armtec
>> Job’s Construções
>> Ativa Produtos de Limpeza e 
     Embalagens

Categoria Empresa de Pequeno Porte
>> Hidrohorta
>> Fábrica Escola
>> Transcetur

Revista

Edmilson Venturelli, diretor de 
relações institucionais do Ins-
tituto Baccarelli com a palestra 
“Empreendedorismo Social”

Seminário com Luis Paulo Rosenberg, 
economista e consultor, com carreira 
destacada nas áreas acadêmicas, em-
presarial e na atividade pública.



19

Fascículos // 2016
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VOCÊ EMPREENDEDOR

6ª edição

>> Alvaro aborda assuntos como o empreendedorismo 
atual, buscando mostrar a importância de ter um  pro-
pósito claro à empresa. E por ser especialista em pla-
taformas digitais de comunicação, também fala sobre 
a publicidade e a tecnologia como ferramentas à favor 
das empresas. Alvaro teve um momento com professo-
res e alunos da Pós Unifor, e também palestrou para o 
público em geral no Teatro Celina Queiroz.

Alvaro Novaes é fundador e 
CEO da Futurojá Angels Asset 
Management.
Exerceu a maior parte de sua 
carreira em cargos de Direção 
nas Áreas de Marketing e Ges-
tão em Empresas de grande 
porte no país como Unilever, 
Parmalat e Bombril, onde coor-
denou alguns dos projetos an-
tológicos da Comunicação Bra-
sileira, como o dos “Mamíferos” 
e o do “Garoto Bombril”.Eleito 
pelo Advertising Age em Nova 
Yorque, a bíblia da Publicidade 
Mundial, como um dos “10 Top 
Global Marketeers”.
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Fascículos // 2017
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VOCÊ EMPREENDEDOR

7ª edição

Premiação

Categoria Empreendedor Individual
>> Portal Futebol Cearense
>> Fábrica de Sonhos
>> Vila Morena

Categoria Microempreendedor
>> Pão de Tapioca
>> Benévolo Café e Gelato
>> O Espetim do Tio

Categoria Empresa de Pequeno Porte
>> Papá pre Bebê
>> ICA em segundo
>> Labpacs

>> O Bate-papo com empreendedores contou com a participa-
ção do Rodrigo Viriato, sócio do Grupo Alice’s; Eduardo Aragão, 
diretor comercial da Empório Delitalia; e Marcelo Azevedo, 
funcionário de carreira do Banco do Nordeste (BNB). A media-
ção ficou a cargo do professor Wilson Linz, consultor técnico 
do Eges.
Dentre os assuntos abordados teve destaque do histórico de 
cada um no mercado e a importância das linhas de crédito 
para fomentar os novos negócios.

Dentre os assuntos abordados, 
teve estaque o histórico de cada 
um no mercado e a importância 
das linhas de crédito para fomen-
tar os novos negócios.
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Fascículos // 2018
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VOCÊ EMPREENDEDOR

8ª edição

Premiação

Categoria Empreendedor Individual
>> Casa da pesca
>> Brincalelê
>> OculusLindus Ótica

Categoria Microempreendedor
>> NUTCC
>> Clube da Noiva
>> Rock Garage Automotive Services

Categoria Empresa de Pequeno Porte
>> Central das Correiras e Correntes
>> Frutã
>> Bulls Beer House

>> O evento contou com um bate papo sobre o empreendedorismo 
e seus desafios com a mediação do professor Josimar Costa e par-
ticipação dos empreendedores, Lilian Sales, Afrânio barreira e Vicente 
sanford. Dentre os assuntos abordados, teve destaque o histórico 
de cada um no mercado e a importância das linhas de crédito para  
fomentar os novos negócios.

Severino Ramalho Neto - di-
retor-presidente dos Merca-
dinhos São Luiz

Revista



25

Fascículos // 2019
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Vem Empreender 1a edição
>> O Projeto Vem Empreender é uma iniciativa do Escritó-
rio de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade, em 
parceria com o Diário do Nordeste, que tem o objetivo de 
semear o tema de empreendedorismo em uma versão to-
talmente digital.
O Projeto conta com duas séries de vídeos em formato rápi-
do e dinâmico, onde Professores da UNIFOR explicam para 
empreendedores aspectos importantes relacionados a cada 
área de uma empresa. São publicadas reportagens que vão 

desde orientações técnicas de especialistas até cases de 
sucesso de empresas cearenses. Para quem quer se apro-
fundar no assunto, o projeto também lançou um curso com 
vídeo-aulas e e-books com temas de finanças, marketing, 
contabilidade, gestão e empreendedorismo. Para alcançar 
mais pessoas oferecemos programetes de rádio com dicas 
no assunto e dois webinários com grandes nomes para aju-
dar os empreendedores a tomar as melhores decisões para 
o seu negócio.

Conteúdos

1. Artigos (blog);
2. Aulas;
3. Dicas na rádio;
4. Vídeos;
5. E-books;
6. Webinários;
7. Reportagens.

Vídeos
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Vem Empreender 1a edição
Webinários Minicursos

Certificados

Vídeos com dicas

Minuto Empreendedor na Rádio
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Vem Empreender 2a edição
>> Na segunda edição do projeto Vem Empreender, foi disponibilizado 
gratuitamente, conteúdos voltados para capacitação de micros, peque-
nos e médios empreendedores que sofreram com os impactos econô-
micos causados pela pandemia.

Nessa nova edição, o projeto recebeu o nome de Vem Empreende – A 
Retomada, e ofertou aos empreendedores  minicursos, e-books, aulas 
ao vivo e webinários voltados para reforçar a qualificação. Os webiná-
rios contaram com nomes de peso como Ari Gorenstein, presidente do 
CSEMBrasil e sócio da Fir Capital, e David Travesso CEO da Evino.

Webinários Minicursos

Inove no seu modelo de negócio Marketing e Vendas

Entendendo os números da minha empresa Operação e logística

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/vem-empreender
https://www.youtube.com/watch?v=2CyWUOLCd5Y
https://www.youtube.com/watch?v=LHw6A80QiCg
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/vem-empreender/vem-empreender-retorna-em-nova-edicao-com-conteudos-gratuitos-1.3133273
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/vem-empreender/aprenda-a-construir-um-modelo-de-negocios-no-primeiro-minicurso-do-vem-empreender-1.3145330
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/vem-empreender/aprenda-a-construir-um-modelo-de-negocios-no-primeiro-minicurso-do-vem-empreender-1.3145330
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/vem-empreender/vem-empreender-terceiro-minicurso-traz-licoes-de-marketing-e-vendas-1.3150747
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/vem-empreender/minicurso-vem-empreender-ensina-sobre-logistica-e-operacao-de-uma-empresa-1.3153544
https://drive.google.com/file/d/1bwGFlynkYEdOLLabu-vE4Fti8i32xdJ_/view
https://drive.google.com/file/d/1es7-sl1Ief_qnI5_r_VW0evR7EsXDVpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhDpEbQuqttzG50wSdwhd9h89ocOk6n9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh_5v2Rj9__cDK-XBGmcZ1YabGarf88D/view?usp=sharing
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Aluno Empreendedor
>> “O projeto Aluno Empreendedor tem como propósito despertar o ideal empreendedor em alunos e egressos da Universidade, contri-
buindo para o desenvolvimento de seus objetivos empresariais desde a concepção das ideias à elaboração do plano de negócios.  Os aten-
dimentos são realizados por professores com ampla experiência de mercado, com a participação dos estagiários do escritório, que têm a 
oportunidade de auxiliar em cada atendimento, ajudando assim na sedimentação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.”

Atendimento

4800 atendimentos realizados

Estagiários do Eges assistem aos atendimentos 
como uma forma complementar ao seu aprendiza-
do, vivenciando na prática uma consultoria.
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Eges consult
>> Desafio é uma palavra que o empreendedor está acostumado a ouvir, principalmente em momentos de crise. O EGES 
Consult é um canal de consultoria que visa ajudar o empreendedor em seus negócios, por meio de um painel de espe-
cialistas de diversas áreas, sendo elas: Estratégia, Operações, Marketing, Vendas e Ponto de Vendas. 

Bagaggio
Cia do Churrasco
Cheppitos
Mahogany

Morana Acessórios
Rosamango
Sheng

Empresas participantes em 2021:
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Fazendo Acontecer
>> O projeto Fazendo Acontecer surgiu com a finalidade de miti-
gar os impactos causados aos empreendedores em decorrência 
da pandemia do COVID-19. Trata-se de uma multiplataforma de 
conteúdos sobre empreendedorismo e gestão, onde foram reali-

zados lives no canal do Youtube do EGES e consultorias gratuitas 
a microempreendedores através do e-mail eges@unifor.br, no qual 
professores especialistas respondiam em até 24h dúvidas de em-
preendedores de diversas áreas.

https://unm.unifor.br/static/unm51/index.html
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Educação Financeira:
Evitando dívidas e fazendo seu dinheiro render

Plataforma Digital

>> O Projeto Educação Financeira surgiu da necessidade de 
orientar melhor os estudantes da Universidade de Fortaleza, 
seus familiares, novos e velhos empreendedores quanto a inte-
ligência financeira pessoal e à gestão de contas.
Logo, o principal objetivo deste projeto é criar uma cultura de 
responsabilidade das finanças através da Educação Financeira.

Este projeto entrega diferentes produtos para os seus parti-
cipantes e consumidores, através de conteúdo produzido por 
uma equipe pedagógica especializada na área, fomentando 
e-book, plataforma digital, videoaulas, planilhas de auxílio ao 
controle de finanças e consultorias para esclarecer as dúvidas 
que possam surgir ao longo do projeto.

https://www.instagram.com/projeducacaofinanceira/
http://projetoeducacaofinanceira.com.br/
http://#
http://www.facebook.com.br
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Fascículos 1a edição

Livros de Finanças pessoais
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>> O quadro Desenrolados é uma iniciativa do CETV, no qual 
visa colaborar com a população cearense, abordando assuntos 
de importante relevância na área do empreendedorismo, tiran-
do dúvidas e trazendo dicas a quem é empreendedor ou quem 
deseja empreender. Os quadros contam com a participação de 

professores selecionados pelo EGES de acordo com a exper-
tise abordada no quadro. O programa é semanal e garante a 
cada edição um novo assunto que auxilia no desenvolvimento 
da sua empresa. Todas as edições do programa Desenrolados 
estão disponíveis na Globo Play.

02/10/2020
Quadro 'Desenrolados' conta histórias 
de cearenses que sonham com o próprio 
negócio Especialista: Rogério Nicolau.

30/10/2020
'Quadro Desenrolados' dá dicas para empre-
endedores ampliarem seus negócios. Espe-
cialista: Renata Torquato

OUTUBRO 2020 NOVEMBRO 2020

DESENROLADOS

13/11/2020
Quadro 'Desenrolados': casal garante casa-
mento com venda de donuts e quer expandir 
negócio. Especialista: Wilson Linz

DEZEMBRO 2020

https://globoplay.globo.com/v/8908001/
https://globoplay.globo.com/v/9002287/
https://globoplay.globo.com/v/9076311/
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Histórias de Empreendedores
>> O livro “Histórias de Empreendedores”, visa mostrar 
o caminho percorrido por empreendedores locais na 
condução de seus negócios. O livro destaca como as 
ideias se transformaram em oportunidades de negócio 
e como esses negócios sobreviveram apesar das incer-
tezas no ambiente externo. 

Elementos como inovação, profissionalização, criativi-
dade e perseverança são pontos em comum de todos 
os empreendedores entrevistados.

Edição 2018 Edição 2019 Edição 2020
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CapacitaSUAS
Projeto que teve como objetivo capacitar gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, por meio de três cursos de educação permanente.

Não participaram do pro-
grama: Antonina do Norte, 
Barreira, Croatá, Ibicuitin-
ga, Paramoti e Solonópole 

>>  Quantidade de alunos capacitados: 
 1.852 alunos

>>  Dos 184 municípios do estado do Ceará, 
 178 participaram do programa
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CapacitaSUAS

Oficinas 

Oficinas de capacitação para funcionários do Sistema Único de Assistência Social
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CapacitaSUAS 2018

No período de junho a novembro de 2018, foi realizado em 7 municípios sede do Estado do Ceará, o curso de 
Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do Suas para 431 trabalhadores, gestores, técnicos e conse-
lheiros da assistência social, dentro da mesma parceria de 2015.

>>  Quantidade de alunos capacitados: 
 332 alunos

>>  Dos 184 municípios do estado do Ceará, 
 182 participaram do programa

Nessa capacitação de 2018, foram obtidos 
os seguintes resultados:
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ADECE

>> O EGES participou da realização de levanta-
mento de informações financeiras e elaboração 
de indicadores financeiros das empresas finan-
ciadas pelo FDI - (SEDET) 

Lucas de Matos
Curso de Administração - Unifor

“A experiência de trabalhar em um pro-
jeto do EGES, além de muito gratifican-
te, me trouxe um crescimento e uma 
maturidade profissional muito impor-
tante, tive a oportunidade de conhecer 
na prática como é trabalhar no finan-
ceiro de uma empresa, uma das áreas 
mais importantes e cruciais para o cres-
cimento da organização. Pude desen-
volver competências e melhorar outras 
que já possuía, o trabalho em equipe, a 
concentração, a organização, a pressão 
por entrega, qualidade na entrega, efi-
cácia e eficiência dos nossos serviços 
prestados, tudo isso pode ser fortale-
cido com o conhecimento que adquiri 
na prática, participando desse projeto. 
Com toda certeza posso dizer que va-
leu muito a pena trabalhar com essa 
equipe e que me sinto satisfeito em ter-
mos desenvolvido o projeto melhor do 
que esperávamos, me sinto grato pela 
experiência.”

Mateus Almeida
Curso de Economia - Unifor

“O convívio com todos os integrantes 
do EGES foi uma das melhores expe-
riências que tive no pouco período de 
atividades presenciais em 2020. Gos-
taria de ter passado mais tempo por lá, 
devido essa falta de tempo, provavel-
mente deixei de fazer grandes amigos. 
Também adorei trabalhar com os outros 
estagiários na ADECE, o clima era ami-
gável e me instigava a melhorar muitas 
habilidades. Obrigado a todos os ami-
gos do EGES por me proporcionar essa 
oportunidade, serei eternamente grato.”

DEPOIMENTOS
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1.  Conservação e preservação do patrimônio 
público;

2.  Análise e discussão crítica das relações 
humanas no cotidiano das Guardas 
Municipais;

3.  Preservação do meio ambiente, Interação 
social – reflexão sobre diferentes formas de 
ação/reação;

4.  Uso indevido/ocupação do espaço público 
(ambulante);

5. Técnicas de expressão oral e corporal 
na abordagem do cidadão em situações 
cotidianas e críticas;

6.  Preparo psicológico na administração de 
conflitos;

7.  Atendimento ao turista;
8.  Segurança Pública e prevenção ao uso 

indevido de drogas;
9.  Segurança Pública para população de 

crianças e adolescentes;
10. Segurança Pública para população em área 

de risco e defesa civil;
11. Segurança Pública para população de idosos;
12. Segurança Pública para a igualdade racial;
13. Segurança Pública para a juventude;
14. Segurança Pública para a população LGBT;
15. Segurança Pública para população de 

mulheres;

16. Segurança Pública e pessoas em situação de rua;
17. Segurança Pública e pessoa com deficiência 

e necessidade especiais;
18. Técnicas de policiamento comunitário 

(métodos e modalidades);
19. Técnicas de mediação e resolução de 

conflitos;
20.Técnicas de controle e mediação de 

manifestações coletivas.
Esse projeto teve a finalidade de prevenir 
problemas que envolviam à segurança pública, 
bem como, viabilizou uma melhor comunicação 
e integração entre a Guarda Municipal e a 
população de Fortaleza.

Guardas municipais na palestra de abertura do projeto “A Guarda Municipal, Segurança Pública e Direitos Humanos”

A Guarda Municipal

>> O Projeto A Guarda Municipal, Segurança Pública e Direitos Humanos foi uma parceria entre a Universidade de Fortaleza e a Prefeitura Municipal de Fortaleza 
que visou capacitar 400 servidores, guardas e subinspetores do município de Fortaleza, com 20 disciplinas:
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Mobilidade Urbana

Oficinas

Fascículos

>> O Projeto Mobilidade Urbana: Bike é o Caminho, é uma parceria entre a Pre-
feitura Municipal de Fortaleza, o Escritório de Gestão, Empreendedorismo e 
Sustentabilidade e a Fundação Edson Queiroz (Universidade de Fortaleza), 
que visa disseminar a mobilidade urbana como motor de um novo modelo 
de desenvolvimento, e que leva em consideração os fatores econômicos,  
sociais e ambientais.

Nos meses de agosto, setembro, outubro e
novembro aconteceram, no campus da UNIFOR,
diversas ações educativas onde alunos do ensi-
no médio de escolas públicas e privadas, tive-
ram a oportunidade de visitar o campus da Uni-
for, assistir palestras sobre Mobilidade Urbana e 
participar de um tour por paradas que ensinou 
como realizar reparos em bicicletas, vantagens 
do uso do transporte coletivo da cidade, bilhete 
estudantil, serviços de bicicleta e carro elétrico 
compartilhado em Fortaleza e, ainda, receberam
instruções sobre segurança viária, vaga acessí-
vel e incentivo à caminhada pelos roteiros cul-
turais e históricos da Cidade. Em parceria com 
o Programa de Apoio Psicopedagógico (PAP) da 
UNIFOR, alunos do Instituto Cearense de Edu-
cação de Surdos (ICES), participaram das ações 
educativas com tradução simultânea de intér-
pretes nos sinais de libras.

Com o objetivo de ensinar e propagar de 
modo educativo os conceitos relacionados 
à mobilidade urbana, foram produzidos, em 
diversas mídias, conteúdos relacionados ao 
tema. Contando com a colaboração de ex-
perts nos assuntos, os seis fascículos veicu-
lados em jornal de grande circulação no Esta-
do do Ceará, abordaram temas centrais como 
Mobilidade Urbana nas Cidades, os diversos 
tipos de modais, segurança viária, legislação 
de trânsito, soluções e inovações e ênfase ao 
substituto do Projeto, Bike é o caminho.
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Mobilidade Urbana

Com o objetivo de disseminar o tema Mobilidade Urbana como questão importante ao cenário atual das cidades e 
aos fatores econômicos, sociais e ambientais do planeta, o Seminário Modelos e Práticas para o Sucesso, proferido 
pelo economista Josef Barat, coordenador do Núcleo de Estudos Urbanos da Associação Comercial de São Paulo, foi 
realizado no Teatro Celina Queiroz, com entrada gratuita ao público e oportunidade de rodada de diálogo, o evento foi 
mediado pelo Sr. Dimas Barreira, Presidente Sindiônibus, pela Profª Camila Bandeira, Arquiteta e Urbanista, e pelo 
Sr. Ezequiel Dantas, Engenheiro Civil e consultor da Iniciativa Bloomberg pela Segurança Viária.
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Fortaleza Sustentável
>> O projeto Fortaleza Sustentável é um convênio celebrado entre a Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Fundação Edson Queiroz, que tem o objetivo 
de estimular a sustentabilidade através de diversas ações educativas como oficinas, semi-
nários, conteúdo online e produção de fascículos.

Quermesse Verde Blog

Evento levado às escolas públicas, que 
trabalha de forma lúdica o conceito de 
reciclagem para a escola, alunos, con-
sequentemente, a comunidade.

Ambiente onde os alunos que trabalham no 
projeto escrevem sobre sustentabilidade 
nos âmbitos econômico, social e ambiental.
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Fortaleza Sustentável

Foram realizadas oficinas em duas escolas nas quais arrecadaram-se a seguinte quantidade de lixo: 

Quantidade de lixo reciclado

Fascículos

>>  1.472kg recolhidos em escolas públicas.

>>  1.555 participantes.
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Fortaleza Sustentável
>> O Seminário “Sustentabilidade na Prática: Oportunidades 
Econômicas, Bem-Estar Social e Proteção Ambiental”, contou 
com a presença de Carlos Afonso Nobre, Ronaldo Seroa da 
Motta e Jair Kotz, que teve como objetivo promover a cultu-
ra da sustentabilidade por meio da produção e disseminação 
dos conhecimentos ligados à educação ambiental, buscando 

conscientizar pessoas e empresas em compreender os ga-
nhos com a adoção de práticas sustentáveis em suas vidas. 
O evento foi o encerramento das ações do projeto “Fortaleza 
Sustentável” e ocorreu no dia 24 de novembro de 2016, na Pra-
ça Central da Unifor.

No palco do evento, da esquerda para direita: Carlos 
Nobre, Ronaldo Da Motta e Jair Kotz

O público prestigiou o seminário que foi realizado no 
campus da Universidade de Fortaleza



46

Fortaleza Sustentável

Ronaldo Seroa da Motta, Coautor do es-
tudo em painel intergovernamental que 
recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2007, 
Diretor de Políticas Ambientais do Ministé-
rio do Meio Ambiente e Diretor da Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC). Possui 
doutorado em Economia pela University 
College London e atualmente é professor 
de Economia do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ).
Motta é ex-coordenador de Estudos da 
Regulação e de Meio Ambiente do IPEA e 
autor de livros como: Economia Ambien-
tal, Economic Instruments for Water Ma-
nagement: the cases of France, Mexico 
and Brazil, entre outros títulos.

Carlos Afonso Nobre, Agraciado com o 
Prêmio Nobel da Paz, coautor IPCC 4º Rel. 
Mudanças Climáticas e Secretário Execu-
tivo da Rede Brasileira de Pesquisa sobre 
Mudanças Climáticas. É membro do In-
ternational Scientific Advisory e do High 
Level Scientific Advisory Panel on Global 
Sustainability, da Organização das Nações 
Unidas (ONU). É formado em Engenharia 
pelo Instituto Tecnológico da Aeronáuti-
ca (ITA), com doutorado em meteorologia 
pelo Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) e atualmente é professor da Aca-
demia Brasileira de Ciências (ABC).

Jair Kotz, Superintendente do Meio Am-
biente da Itaipu Binacional, que recebeu o 
Prêmio Máximo da ONU pela melhor ges-
tão de recursos hídricos, é professor da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Mestre em Administração pela 
Universidade Federal da Paraíba, especia-
lista em Administração de Cooperativas e 
Gestão Ambiental.
Foi coordenador geral do programa Cul-
tivando Água Boa, membro do comitê de 
responsabilidade socioambiental da Itaipu 
Binacional e membro do comitê de susten-
tabilidade do Sistema Eletrobrás.
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Fortaleza Empreendedora
>> O projeto Fortaleza Empreendedora tem o propósito de 
despertar a atividade empreendedora, por meio do estímulo 
à criatividade. O projeto prevê o contato com metodologias 
inovadoras de efeitos positivos já comprovados, perfeitamen-
te aplicáveis ao dia a dia dos pequenos negócios e/ou dos 
empreendedores em potencial. Por estar intimamente relacio-
nado aos aspectos conjunturais, o programa abrange informa-
ções relacionadas às condições socioeconômicas, bem como, 
à demonstração de alternativas para a conquista de recursos 

fortalecedores da ação empresarial. O projeto contempla a re-
alização de seminários nacionais e internacionais, curso a dis-
tância por meio de fascículos encartados no Diário do Nordes-
te com encontros presenciais, consultoria empresarial, e ainda, 
capacitação dos agentes de desenvolvimento para apoiar o 
empreendedor sobre os temas abordados nos fascículos e ca-
pacitação de aperfeiçoamento de técnicas nas áreas de de-
sign de moda e de informática básica.

Capacitação em informática básica

Capacitação de 100  empreendedores em informática básica, com 
instruções básicas sobre Excel e Word, para que possam melhorar 
seu empreendimento.
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“Empreendedorismo e Inovação:
Desafios e Oportunidades do Cenário Contemporâneo”

>> No dia 17 de agosto de 2016, aconteceu na UNIFOR o se-
minário internacional “Empreendedorismo e Inovação com 
o tema “ Desafios e Oportunidades do Cenário Contemporâ-
neo”. O seminário abordou a relação do empreendedorismo 

com a inovação, apresentando soluções para os empreende-
dores competirem no atual momento instável e turbulento da 
economia. Os palestrantes apresentaram reflexões relevantes 
para sermos otimistas e continuarmos acreditando no país.

Martin W. Bauer, professor titular da London 
School of Economics.

Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda no governo 
de Itamar Franco.

Guilherme Ary Plonski, Governador do Technion em 
Israel Top 5 mundial em inovação e tecnologia.
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Blog

Fascículos

Distribuição de conteúdo, dividido em 6 etapas. Cada fascículo possui um tema relacionado ao empreendedorismo.
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Direitos e Deveres
>> O Projeto Direitos e Deveres tem como objetivo dis-
seminar o que é cidadania e os direitos e deveres do 
cidadão, através do processo educacional que envolve 

ações de produção e difusão de conteúdo relativo ao 
tema, em parceria com escolas municipais, no propósi-
to de melhorar a qualidade de vida nas comunidades.

Dados das oficinas
As oficinas foram realizadas em 18 escolas e 6 polos pró-técnicos.

528 alunos participaram das oficinas.
Foram tratados no decorrer das oficinas temas como: origem, conceito, 
cidadania como forma de democracia; Direitos Sociais e o Direito Social; 
Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Res-
peito a Diversidade. Além disso, ao final de cada oficina, os alunos foram 
divididos em grupos para criação de frases sobre os assuntos estudados, 
selecionando as mais votadas para a elaboração de placas a serem fixa-
das em espaços públicos.

Oficina

Fascículos
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Direitos e Deveres

Seminário abordando o tema Educação e cultura: abrindo espaço 
para a cidadania e a inclusão social, com as palestrantes Maria Re-
beca Otero Gomes, coordenadora do setor de educação da UNES-
CO no Brasil, e Cláudia Rosenberg Aratangy, especialista em gestão 
de projetos e formação de professores, no Teatro Celina Queiroz da 
UNIFOR.
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Por Dentro do seu Bairro
>> O projeto Por Dentro do Seu Bairro tem o intuito de 
identificar e analisar as condições facilitadoras e/ou 
restritivas ao empreendedorismo personalizado em 
função das vantagens competitivas/comparativas dos 
bairros de Fortaleza, tidos como destaque em termos 

da atividade empreendedora específica (comércio e 
serviços), e definir critério de estimativa do potencial 
de negócios das empresas dos segmentos Comércio 
e Serviços do Município de Fortaleza.

A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e outubro através da empresa Ampla Pesquisa e Opinião com o ob-
jetivo de traçar o perfil socioeconômico dos empreendedores do município de Fortaleza e apresentar o diagnóstico dos 
principais problemas que entravam a maior competitividade do negócio, os processos de inovação e a prática sustentável 
das atividades que permeiam as relações de consumo da região.
O questionário foi aplicado numa amostra de 589 empresas de comércio e serviços em todas as sete Secretarias Executi-
vas Regionais (SER) de Fortaleza, sendo aplicados: 56 na SER I, 324 na SER II, 23 na SER III, 75 na SER IV, 43 na SER V, 53 na 
SER VI e 15 na SER Centro.

Pesquisa

Programa de Televisão

Programa transmitido pela 
TV Diário falando sobre cada 
regional e seus aspectos 
econômicos.

Blog

Blog para produção e difu-
são de conteúdos ligados 
ao tema do projeto.
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Fascículos

Distribuição de conteúdo com cada fascículo referente a cada regional de Fortaleza dividido em 7 edições.

Por Dentro do seu Bairro
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Seminário Transformações Funcionais dos Bairros em Rela-
ção às Cidades: Perspectivas Nacionais e Internacionais, mi-
nistrado por Carlos Bratke, arquiteto e urbanista premiado 
internacionalmente, projetou diversos edifícios,
igrejas, shoppings, hóteis, etc, em diversos países, e Andrea 
Sender, arquiteta responsável por diagnósticos urbanos 
que resgatam as histórias e belezas dos lugares, também 
responsável pelo projeto Acupuntura Urbana.

Por Dentro do seu Bairro
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Por Dentro do seu Bairro

O seminário contou com a pales-
tra do empresário israelense Oded 
Grajew, fundador da empresa de 
brinquedos Grow. Ele explica que 
a economia criativa desenvolve 
ações e projetos que possam me-
lhorar a comunidade.

Seminário do dia 12/12/2016, No-
vos Empreendimentos e Novos 
Empreendedores no Século XXI: 
Economia Criativa no Bairro, na Ci-
dade e na Comunidade. Ministra-
do por Oded Grajew, dentre suas 
funções ele é membro do Conse-
lho Global Compact da ONU e co-
ordenador do Programa Cidades 
Sustentáveis, e por Odair Furtado, 
que é coordenador da Unitrabalho, 
Rede Nacional de Universidades e 
coordena o Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Trabalho e Ação So-
cial PUC/SP.

Análises de Resultados da Pesquisa 
Por Dentro do seu Bairro 2016. O even-
to contou também com a participação 
do Coordenador de Projetos da SDE, 
Paulo Barbosa, que apresentou um 
Diagnóstico Socioeconômico das Re-
gionais de Fortaleza, como produto de 
uma pesquisa encomendada pela Pre-
feitura de Fortaleza.
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Sustentabilidade e Gestão
>> O projeto “Sustentabilidade e Gestão” surgiu como 
uma forma de divulgar diferentes ações de empresas 
brasileiras ligadas à inovação e sustentabilidade em-
presarial. O objetivo é incentivar gestores, comunidade 
acadêmica e público externo em desenvolver estraté-
gias sustentáveis no cotidiano. O projeto contou com 

palestras de grandes nomes relacionados à gestão e a 
sustentabilidade.
O projeto contou também com uma capacitação para alunos 
do 1° semestre, onde foram desenvolvidas atividades que 
davam destaque as ferramentas de gestão, por meio de mi-
nicursos com duração de 12 horas cada.

Palestra Gestão Sustentável – 
Ganhos eDesafios das Organiza-
ções, em 17/02/2014, com Anna 
Maria Guimarães

Palestra Cidades sustentáveis – 
Um Modelo Pautado na Gestão 
de Resíduos, em 11/03/2014, 
com Sabetai Calderoni
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• Palestra “Cidades Sustentáveis: O Modelo Pautado na Gestão de Resíduos”, 
com Sabetai Calderoni - uma das principais referências na pesquisa 
ambiental. Presidente do Instituto Brasil Ambiente e do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Sustentável (Ibrades) e consultor da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial.

• Palestra “Gestão Sustentável – Ganhos e Desafios das Organizações”, com 
Anna Maria Guimarães - diretora de Novos Negócios da B.I. International, 
escola de educação executiva com foco em empreendedorismo e inovação. 
Experiência em Cargos Executivos como CEO Kema LATAM e CEO EFESO 
América do Sul.

• Palestra “Sustentabilidade e Aspectos Jurídicos”, com Werner Grau Neto - 
consultor do FUNBIO, do GTZ e do Banco Mundial. Consultor do BID – Banco  
Interamericano de Desenvolvimento. Coordenador do GT de Defesa Animal 
e Saúde Pública da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SP. Presidente do 
Conselho Consultivo da The Nature Conservancy – TNC no Brasil, para o 
biênio 2010/2011 e 2012/2013.

• Minicurso de “Business Model Generaton”, com Marcus Nakagawa - tem 
experiência em gerência de Sustentabilidade para Fornecedores da Philips 
para América Latina, responsável pelo Programa de Sustentabilidade/
Responsabilidade Social no Brasil e pelo suporte à América Latina. Foi diretor 
na La Fabbrica do Brasil, agência italiana de projetos culturais e sociais com 
clientes como TIM, Fiat, Fundação Banco do Brasil, entre outros, e já foi 
coordenador do Programa Social Nutrir, na Nestlé.

• Minicurso de “Design Thinking”, com Adriana Baraldi - com mais de 25 anos 
de experiência profissional que inclui atuação nas áreas de desenvolvimento 
de novos produtos, novos conceitos e novos negócios, avaliação de 
tendências de comportamento e marketing em empresas nacionais e 
multinacionais. Sua experiência Internacional inclui vivência nos Estados 
Unidos, México e Suíça.

• Minicurso de “MS Project e Big Data”, com Maria Luiza Takeshima - tem 
experiência profissional desenvolvida em empresas e corporações de 
grande porte e empresas multinacionais. Atua vinculada à Alta Gestão, em 
Assessorias e Gerência Executiva em empresas como a Toyota, Grupo Algar, 
Grupo BMG e Grupo J. Macêdo. Atualmente diretora da Cignus Consultoria 
desenvolvendo projetos em estratégia, custos, marketing, governança, 
meritocracia, planejamento, capital humano, assessment.

Oficina Business Model Generation com o palestrante Marcus Nakagawa

>> Dentro da programação ocorreram as seguintes palestras e minicursos:
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Grupo de Estudos
>> O EGES também é um espaço onde os alunos podem 
desenvolver atividades que vão além da sala de aula. O 
Grupo de estudo é uma ferramenta poderosa para dis-
seminar a cultura de ensinar e aprender, e aqui temos 
um grupo alunos da administração, engenharia da pro-
dução, direito entre outros cursos, fazendo com que a 

interdisciplinaridade proporcione um encontro de vários 
conhecimentos no mesmo ambiente, potencializando o 
aprendizado com várias perspectivas de um assunto. 
Temas ligados a gestão, inovação, sustentabilidade, li-
derança e cases de empresas reais são pautas entre os 
encontros semanais.

O grupo de estudos é uma ferramenta poderosa para disseminar a cultura 
de ensinar e aprender.

Temas ligados a gestão, 
inovação, sustentabilidade,  
liderança e cases de em-
presas reais são pautas en-
tre os encontros semanais.
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Por Onde Andei
>> O Projeto “Por Onde Andei”, consiste em trazer os alu-
nos que estagiaram no EGES e que agora estão em posi-
ções de destaque no mercado, para um bate-papo com 
a atual equipe de estagiários, e assim relatarem suas 
trajetórias vividas após a saída do escritório, contan-

do todos os obstáculos superados bem como os êxitos 
obtidos, de modo que, possa preparar e inspirar a nova 
geração para enfrentar o mercado de trabalho com as 
adversidades e seguirem seus sonhos

Rafael Meyer falou sobre sua trajetória com mer-
cado de ações.

Camila Luz contou sua experiência de ir empre-
ender no ramo da moda em São Paulo.

Victor Marão nos mostrou os desafios de abrir um 
novo negócio.
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Fábrica de Sucessos

"Egressos contam como suas jornadas acadêmicas os auxiliaram no êxito profissional."

https://www.unifor.br/web/guest/-/fabrica-de-sucessos-profissionais-contam-como-o-eges-transforma-sonhos-em-empreendimentos
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Método Eges Sala de Aula
>> O projeto “Eges Sala de Aula” é uma iniciativa do EGES que visa levar para a sala de aula, desafios pautados em temas 
relevantes do mundo no pós Covid-19, com o intuito de despertar nos alunos o protagonismo de propor ideias, protótipos e 
soluções para mitigação dos impactos da pandemia em diversos segmentos da sociedade.

Com o intuito de incentivar os alunos a se engajarem no projeto, o EGES, em parceria com o banco Santander, premiou as três 
equipes que mais se destacaram. Para essa premiação os critérios seguidos foram o problema ou oportunidade de mercado, 
o potencial inovador frente ao que já existe no mercado, a identificação e o desempenho da equipe envolvida e, por fim, o 
modelo de negócio.
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Alan Gomes
Beatriz Inasã
Beatriz Ramos
Bruna Holanda
Camila Luz
Carla Marina Soares
Carol Cunha
Carol Machado
Carol Barreto
Carolina Daglio
Catarina Cunha
Clara Zanella
Diego Cezar
Felipe Marinheiro
Gabriella Crisostomo
Gabriella Uchoa
Gustavo Bonfim
Gustavo Nicodemos
Igor Ibiapina
Ingrid Guedes
Ingrid Parente

Iago de Paula
Isabela Rodrigues
Jamille Lima
Jaylla Saldanha
Jemima de Barros
Juliana Marzano
Leonardo Silveira
Levi Abrãao
Levi Dantas
Mabelly Lima
Maisa Junques
Maria Eduarda
Mariana Rocha
Marianna Freitas
Marina Lecas
Marina Viana
Mateus Albuquerque
Mateus Palhares
Mayara Rocha
Monik Vitorino
Nathan Holanda

Paula Tamyres
Pedro Guilherme
Pietra Georgia
Rafael Meyer
Raissa Diniz
Ravelly Marques
Renata Torquato
Renan Frota
Rhayna Marques
Rodrigo Portela
Sarah Távora
Sofia Antunes
Tais Silva
Taiana Alves
Thaís Vitória
Thiago Vieira
Thiago Ruy
Thaís Vitória
Victor Rangel

Alunos que trabalharam no EGES
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Theo Lima
O Eges tem sido um local de extremo apren-
dizado para mim. Tenho aberto minha men-
te pra diversas áreas do empreendedorismo 
em um ambiente acolhedor, em que todas 
as ideias são escutadas e aprimoradas, e de-
senvolvendo o nosso potencial para solução 
de problemas presentes na nossa sociedade.

Igor Selaive
Estagiar no EGES está sendo uma oportuni-
dade de aprender diariamente com profissio-
nais experientes e com uma equipe bem en-
gajada. Nos deixam a vontade para dar ideias 
e possíveis soluções para os problemas em 
que atuamos. Sem dúvidas, tem contribuído 
muito para meu crescimento tanto profissio-
nal quanto pessoal.

Clara
O escritório nos coloca em situações reais do 
mercado devido à diversidade de projetos 
que são executados, além de nos tirar da nos-
sa zona de conforto, incentivando que novas 
habilidades sejam desenvolvidas, tanto para 
a vida acadêmica e profissional quanto para 
a pessoal. Como um primeiro contato den-
tro do mercado de trabalho, o EGES, em tão 
pouco tempo, me disponibilizou uma grande 
quantidade de oportunidades e me ajudou a 
colocar em prática os diversos aprendizados 
teóricos vistos em sala de aula.

Larissa
Fazer parte do EGES é muito mais do que um 
estágio. Vai muito além, é desenvolvimento 
pessoal, preparação profissional, é aprendi-
zado para a vida, uma experiência grandiosa 
que fará toda a diferença na minha vida.

Iago Soares
Iniciei meu contrato com o EGES no segundo 
semestre de 2019. Apesar de pouco tempo, tive 
a oportunidade de acompanhar de perto gran-
des profissionais em ação, assim como, adquirir 
mais experiência em consultoria empresarial e 
mercadológica. O EGES cria uma ambientação 
favorável ao desenvolvimento pessoal e pro-
fissional, nos é permitido, por exemplo, estudar 
áreas fora do escopo do nosso curso e diversi-
ficar nosso conhecimento técnico.

Levi
Ingressei no EGES no início da minha gra-
duação, o que é um privilégio, que me pro-
piciona um aprendizado diário e garante um 
aprofundamento das matérias lecionadas em 
ambiente estudantil; indico a todos os meus 
colegas de estudo que aqui é a melhor opor-
tunidade de crescimento profissional.

Depoimentos dos Estagiários
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Eges na Mídia

“Anúncios veiculados pelo Diário do Nordeste, divulgando os fascículos e seminários dos projetos.”
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Eges na Mídia

Distribuição de conteúdo, dividido em 6 etapas.
Cada fascículo possui um tema relacionado ao em-
preendedorismo.

Programa exibido na Tv Diário, disseminando empre-
endedorismo em televisão aberta.
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Linkedin

Canal no Youtube

O linkedin do Eges, teve seu início em julho de 2021 e tem o intuito de inserir o 
Escritório de Gestão Empreendedorismo e Sustentabilidade em uma rede social 
direcionada a empresas que buscam construir um perfil mais sério, levando 
assuntos e projetos tratados no escritório para o público que possui interesse 
nas nossas atividades. Também para nos inserirmos na construção de um 
caminho que liga as pessoas ao escritório por meio de um vínculo empregatício.

O youtube do Eges teve início em maio de 2020, 
apresentando diversos projetos que possuem 
inúmeros convidados, dos quais podem ser ex 
estagiários que agora contam sua trajetória profissional 
e dão dicas importantes para sua evolução no 
mercado de trabalho, ou participações de professores, 
empreendedores e gestores que auxiliam a estimular 
a curiosidade do público que nos acompanha, 
essa ferramenta é fundamental para obter dicas 
enriquecedoras para seus empreendimentos, além 
de manter um canal de comunicação aberto para tirar 
dúvidas enquanto a transmissão está sendo realizada.

Blog

O Blog Empreender é de domínio da Universidade de Fortaleza (Unifor), 
entretanto, no ano de 2021 começou a ser gerenciado pelo Eges. O Blog visa 
fomentar ideias para seu desenvolvimento no mercado de trabalho, bem 
como trazer novas perspectivas para seu negócio, sendo útil para alavancar 
e profissionalizar o seu empreendimento. Os conteúdos abrangem três eixos: 
empreendedorismo, gestão e sustentabilidade.

https://www.youtube.com/c/EGESConsult
https://www.unifor.br/web/empreender
https://br.linkedin.com/company/egesunifor
https://linktr.ee/Eges
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Business Experience
>> O projeto baseia-se em uma coletânea de livros sobre Gestão Empresarial escrita pelo corpo docente da UNI-
FOR, com o objetivo de levar informações gerenciais de uma forma prática para os micro e pequenos empresá-
rios, a fim de que consigam aprimorar seus métodos de gestão de uma maneira sustentável.
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Música e Gestão
>> Com o objetivo de apresentar a conexão entre a música e a gestão empresarial, enfati-
zando a importância da flexibilidade e da inovação neste ambiente, tendo como foco prin-
cipal o empreendedorismo, o EGES trouxe grandes nomes da música para a Unifor:

Roberto Tibiriçá - Maestro brasileiro, titular da cadeira de nº 
5 da Academia Brasileira de Música desde 26 de março de 
2003. Trouxe algumas das primeiras audições na cidade do 
Rio de Janeiro em seus concertos com a Orquestra Sinfônica 
Brasileira (OSB), entre elas a Missa Campal celebrada por 
Sua Santidade, o Papa João Paulo II, para cerca de 2 milhões 
de pessoas no Aterro do Flamengo, em 1997.

Naná Vasconcelos - Músico brasileiro, ganhou por oito anos 
consecutivos o prêmio de Melhor Percussionista do Ano pela 
conceituada revista americana Down Beat e ganhador de oito 
prêmios Grammy (brasileiro com mais prêmio Grammy).
Recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFREPE), é considerado uma 
autoridade mundial em percussão.
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Mia Couto – “Recriar o pensamento, 
mudar a realidade”

>> O Seminário Internacional “Recriar o pensamento, mudar a realidade”, com Mia Couto, escritor 
moçambicano, sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, foi realizado pelo EGES, em 
parceria com a Pós-Graduação. O evento ocorreu no dia 29/06/2017 para o público externo, e no dia 
30/06/2017 exclusivo para professores da Unifor, em parceria com a Graduação.

Palestra Recriar o pensamento, mudar a realidade, com Mia Couto



70

PARCERIAS



RELATÓRIO

2011 | 2021
EGES


