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RESUMO

Até alguns anos atrás, acreditava-se que o empreendedor era predestinado, que nascia com habilidades próprias para ter sucesso no ato de empreender, porém, a literatura

aponta cada vez mais que essas habilidades podem ser desenvolvidas.  Diante dessa constatação, pautou-se o presente projeto e estudo no desenvolvimento de habilidades

empreendedoras para adolescentes do nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio de escolas públicas da cidade de Carangola. O projeto se justifica por ir

ao encontro das diretrizes da linha de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG): Direitos da Criança e do Adolescente. Busca-se através desse projeto

estimular e desenvolver habilidades empreendedoras nos sujeitos sociais selecionados para o projeto. O projeto possui uma característica qualitativa e tem como instrumentos de

investigação a pesquisa bibliográfica e a pesquisa ação. O projeto contempla uma turma de 20 alunos, que passaram por um processo seletivo, constituído de entrevista e

redação. A globalização e aumento da concorrência por espaços no mercado de trabalho, constitui uma ameaça para as pessoas, diante disso o processo empreendedor seja

pessoal, profissional ou através do estabelecimento de um negócio, possibilita novas alternativas para identificar oportunidades e inovar. Sendo assim busca-se motivar os alunos

a buscarem uma nova forma de aprendizado, onde essa passe a ser significativa e possa capacitá-los para os desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Nesse sentido

através das oficinas buscou-se desenvolver as seguintes habilidades motivação, auto formação , identificação de oportunidades, identificação de exemplos, liderança, cálculo de

riscos, estabelecimento de metas, aprender com os próprio erros e como lidar com pessoas. Espera-se através desse projeto, contribuir de forma significativa para o processo

empreendedor dos evolvidos, assim como desenvolver subsídios para a elaboração de artigos científico.
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