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Resumo:

Este estudo tem como objetivo apresentar reflexões sobre a educação empreendedora-EE na universidade e suas contribuições para as dinâmicas
territoriais, compreendidas a partir de uma análise integradora do território que conjuga elementos políticos, econômicos e culturais. Os procedimentos
metodológicos envolveram a pesquisa bibliográfica, adotando como fonte de informação publicações no campo da EE no ensino superior e as
contribuições de Luiz Oosterbeek e Rogério Haesbaert. Os resultados indicam que há poucas publicações acerca da efetividade das iniciativas de EE na
promoção do desenvolvimento social e econômico refletida pelas dinâmicas territoriais, e que se faz necessário construir uma política voltada para a
formação empreendedora que provoque interações sociais com a confluência de vários olhares.

Palavras-chaves: Ensino superior. Educação empreendedora. Território.

Abstract:

This study aims to present reflections on entrepreneurship education (EE) in the university and its contributions to territorial dynamics, understood from an
integrative analysis of the territory that combines political, economic and cultural elements. The methodological procedures involved the bibliographic
research, adopting as source of information publications in the field of EE in higher education and the contributions of Luiz Oosterbeek and Rogério
Haesbaert. The results indicate that there are only a few publications about the effectiveness of the EE initiatives in promoting social and economic
development reflected by territorial dynamics, and that it is necessary to construct a policy aimed at the entrepreneurial formation that provokes social
interactions with the confluence of various perspectives.

Keywords: Higher education. Entrepreneurial education. Territory.

INTRODUÇÃO

A educação empreendedora, ou o ensino do empreendedorismo, ganhou destaque no cenário nacional na última década. O tema se tornou frequente e
importante devido ao reconhecimento de que proporciona o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que tornam o jovem capaz de
buscar outras opções de carreira além da alternativa de se tornar empregado de uma empresa criada e dirigida por outras pessoas (LOPES, LIMA e
NASSIF, 2016).

Os estudos sobre a educação empreendedora inserem-se no campo da Administração, uma vez que provocam a reflexão sobre o compartilhamento de
esforços que visam o estímulo ao envolvimento para o desenvolvimento econômico local, por meio da criação e gestão de negócios de impacto para a
comunidade, negócios que gerem valor e contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O empreendedor, através de sua liderança e de
sua capacidade de transformar ideias em negócios, reforça a importância do empreendedorismo para a economia, para a geração de renda e para a
sociedade (LAVIERI, 2010). Compreende-se que os estudos sobre a educação empreendedora inserem-se também no campo da Educação, pois as
discussões sobre a disseminação da cultura empreendedora destacam a emergência da criação de programas e políticas públicas de educação, bem
como a criação de um ambiente adequado para se aprender a empreender que “incentive educadores e alunos a despertarem dentro de si o espírito
empreendedor e a explorarem o espaço potencial para o empreendedorismo” (TSCHÁ e CRUZ NETO, 2014, p. 66).

A abordagem do empreendedorismo ganha destaque no ensino superior, uma vez que a educação superior em empreendedorismo “tem o potencial de
aumentar a qualidade da preparação e o número de jovens inovadores, proativos e de iniciativa, seja para trabalhar em um emprego, seja para
desenvolver seu próprio negócio – em ambas as condições, geram impacto socioeconômico relevante” (LIMA et al., 2014, p. 129). As instituições de
ensino superior (IES) são geradoras de conhecimento e tecnologia que podem ser empregados na criação de empreendimentos por estudantes, ou
podem ser compartilhados com empresas locais para a resolução de problemas (LOPES, 2016). Desta forma, a IES “coloca-se como protagonista nesse
processo por reunir potencialidades, instrumentalidades e mediar novas construções sobre o ‘ser’ empreendedor que suporta uma gama de valores sobre
o ‘fazer’ empreendimento” (BIZARRIA et al., 2017, p. 31, aspas do original).

Partindo desse contexto, o objetivo deste artigo é refletir sobre a educação empreendedora na universidade e suas contribuições para as dinâmicas
territoriais, compreendidas a partir de uma análise integradora do território, que conjuga elementos políticos, econômicos e culturais. Os procedimentos
metodológicos envolveram a pesquisa bibliográfica, adotando como fonte de informação publicações no campo da educação empreendedora no ensino
superior, documentos legais e as contribuições de autores que discutem a perspectiva integradora do território. Na primeira seção deste texto, traçamos
um panorama da educação empreendedora no Brasil; na segunda seção apresentamos os procedimentos metodológicos; a terceira seção é dedicada a
refletir sobre a experiencia da criação do Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM), na Universidade Vale do Rio Doce frente às dinâmicas
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territoriais nas quais a universidade se insere. Por fim, concluímos destacando a necessidade de ampliação desse debate e defendendo a atenção que se
deve dar ao território nos quais as experiências de educação empreendedora, encontram-se circunscritas.

1 A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO BRASIL: ORIGEM E PANORAMA CONTEMPORNEO

Como campo de estudo acadêmico, o empreendedorismo passou a ganhar mais atenção no Brasil a partir da década de 1990, em decorrência das
transformações do mercado de trabalho, especialmente considerando-se as elevadas taxas de desemprego entre os jovens, e impulsionado pela crença
de que a educação empreendedora “contribui para a inovação nas organizações e a criação de novas empresas e novos postos de trabalho” (LIMA et al.,
2014, p. 129).

No panorama mundial, o ensino de empreendedorismo surge pela primeira vez nos Estados Unidos. Impulsionado pelo período pós-guerra, marcado pela
escassez de produtos, o governo americano recomendou que as universidades criassem alternativas para o desenvolvimento e a capacitação de
pequenos negócios, estimulando assim a atividade econômica. As atividades pioneiras foram o curso sobre gerenciamento de pequenas empresas
oferecido em 1947 pela Havard Business School, por iniciativa do professor Myles Mace, para alunos do programa de MBA (Master Business
Administration); em 1953, Peter Drucker ofertou o curso sobre empreendedorismo e inovação na Universidade de Nova York. (DOLABELA, 1999;
LAVIERI, 2010; SILVA, MANCEBO e MARIANO, 2017).

Tendo como referência as contribuições de Dolabela (1999), pode se identificar a década de 1980 como um marco das iniciativas do ensino do
empreendedorismo no Brasil. Nesta década dois eventos foram significativos: o curso “Novos Negócios” da Escola de Administração de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas (1981) e a proposição da Disciplina “Criação de Empresas” da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da
Universidade de São Paulo (USP). Na década seguinte, o debate provocado pela disciplina ofertada pela USP converge para a criação de um Programa
de Formação de Empreendedores, nesta universidade em 1992, e em Recife é criado o Centro de Estudos e Sistemas Avançados. Destaca-se também a
criação pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Programa Softex, em 1993. A essas iniciativas seguiram-se a
criação do Centro Empresarial de Formação Empreendedora, pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, e da Escola de Empreendedores pela
Universidade de Brasília, ambas em 1995. Em convergência com as iniciativas das instituições de ensino superior, em 1997 é criado o Programa Reune –
Rede de Ensino Universitário de Empreendedorismo, pelas instituições SEBRAE – MG, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e
Fundação João Pinheiro.

Para que as ações de educação empreendedora se efetivem e gerem desenvolvimento econômico, é necessário promover, no plano nacional, estratégias
e políticas que favoreçam a inserção da educação empreendedora nos currículos das IES, bem como a formação de professores para a aplicação de
metodologias ativas de ensino, que estimulem a aprendizagem e a relação dos estudantes com o mundo do empreendedorismo. Nestes aspectos,
diversos autores apontam que ainda temos um longo caminho a percorrer (LOPES, LIMA e NASSIF, 2017; SILVA, MANCEBO e MARIANO, 2017;
SCHAEFER e MINELLO, 2017; SILVA e PENA, 2017; TSCHÁ e CRUZ NETO, 2014; LIMA et al., 2014; DOLABELA, 1999).

Contudo, é válido destacar que já existe uma tendência para a ampliação da oferta de ações e programas de educação empreendedora. Está em
tramitação o Projeto de Lei do Senado n.° 772, de 2015, que propõe a alteração da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – LDB), para que os currículos do ensino fundamental e do ensino médio incluam o empreendedorismo como tema transversal. O referido
projeto estabelece ainda, como finalidade da educação superior, o estímulo ao empreendedorismo e à inovação, visando à conexão entre os
conhecimentos técnicos e científicos e o mundo do trabalho e da produção (BRASIL, 2015). O texto do projeto de lei que justifica a alteração da LDB
ressalta ainda que o empreendedorismo pode “contribuir para que os jovens elaborem projetos de vida, lançando-se para o futuro, ao invés de ficarem
presos às circunstâncias do presente.” (BRASIL, 2015, p. 3).

Outro avanço é a legislação brasileira que disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento
perante instituições de ensino superior, a Lei das Empresas Juniores, n.º 13.267, de 2016. A lei tem como objetivo “proporcionar [aos membros das
empresas juniores] (...) a oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho em caráter de formação para o exercício da futura profissão e aguçando-lhes o
espírito crítico, analítico e empreendedor” (BRASIL, 2016, p. 1). As empresas juniores são importantes espaços para a vivência do empreendedorismo no
ensino superior e compõem o sistema de ensino voltado à ação empreendedora, em associação com outras iniciativas que devem ser implementadas de
forma integrada, interdisciplinar, harmonizada e transversal (SCHAEFER e MINELLO, 2017; TSCHÁ e CRUZ NETO, 2014).

No que tange aos mecanismos de regulação e avaliação do Ministério da Educação, destaca-se o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação –
presencial e a distância (INEP, 2017). O instrumento contempla a verificação de três dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e
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Tutorial e Infraestrutura, todos constantes no Projeto Pedagógico dos Cursos Superiores. A Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica, que nos
interessa nesta discussão, contém 24 (vinte e quatro) indicadores de qualidade verificados na avaliação in loco. Desses, identificamos 4 (quatro)
indicadores que dialogam diretamente com as práticas da educação empreendedora e fizemos uma reflexão sobre a respectiva efetividade de sua
aplicação no contexto da educação empreendedora.

• Indicador 1.3 – Perfil profissional do egresso – A formação superior deve estar alinhada com as novas demandas do mundo do trabalho,
incluindo o desenvolvimento de ações que preparem o egresso para atuar em ambientes dinâmicos e desenvolver soluções para situações
problematizadoras.

• Indicador 1.6 – Metodologia – A efetividade das ações de EE dar-se-á pela aplicação de práticas e metodologias de ensino que levem o estudante
a agir e refletir, agir e aprender, com atividades centradas no aluno e em parceria com os diversos agentes da comunidade.

• Indicador 1.10 – Atividades complementares – A EE deve ser tratada como tema transversal nos currículos dos cursos, devendo ser vivenciada
com intensidade por todos os estudantes. Os mecanismos para a promoção da EE num contexto mais amplo envolvem a realização de eventos,
oficinas, workshops e cursos pela IES e/ou parceiros locais comprometidos com a disseminação da cultura empreendedora.

• Indicador 1.16 – Tecnologias de Informação e comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem – O uso das TIC tem se intensificado
como estratégia metodológica para a EE. No Brasil, o uso de jogos com fins educacionais é uma tendência; na EE eles são utilizados como recurso
didático para promover o envolvimento dos estudantes em atividades que simulam desafios reais em ambiente virtual.

A análise dos indicadores da dimensão 1 do instrumento de avaliação permite-nos compreender que promover ações para o desenvolvimento da cultura
empreendedora interna e externamente à universidade, além de proporcionar aos estudantes instrumentos para a superação das desigualdades do
mundo contemporâneo, corrobora também para a oferta de uma educação de qualidade, alinhada com os parâmetros estabelecidos pelo MEC e com a
nova dinâmica social da pós-modernidade.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos para a condução deste estudo envolveram a pesquisa bibliográfica, adotando como fonte de informação publicações em
livros, periódicos eletrônicos, teses e dissertações, que versam sobre a ideia central do estudo que perpassa os temas educação empreendedora no
ensino superior e dinâmicas territoriais. Utilizou-se também fontes documentais para a investigação do tema, em especial resoluções, pareceres e
decretos do Ministério da Educação que tratem de políticas e programas para a educação superior, além de instrumentos normativos para a concepção e
avaliação de cursos superiores no território nacional.

A sistemática utilizada para o levantamento bibliográfico referente à educação empreendedora no ensino superior envolveu a pesquisa em duas bases de
dados eletrônicas: Scientific Periodicals Eletronic Library – SPELL; Scientific Electronic Library Online – SciELO.

Priorizou-se a pesquisa no repositório SPELL, por armazenar significativa quantidade de publicações na área de Administração, campo do conhecimento
onde se encontra a educação empreendedora. Utilizaram-se os seguintes filtros de pesquisa:

• Descritores: educação empreendedora; ensino superior; território.
• Período de publicação: janeiro/2008 a abril/2018.
• Tipo de documento: artigo.
• Idioma: português

Na primeira rodada de pesquisa, o descritor utilizado foi educação empreendedora, o que gerou 25 (vinte e cinco) resultados, distribuídos em 17
(dezessete) periódicos eletrônicos da seguinte forma:

• Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (4)
• Revista Pensamento Contemporâneo em Administração (4)
• Revista da Micro e Pequena Empresa (2)
• Revista de Administração Contemporânea (2)
• Administração Pública e Gestão Social (1)
• Cadernos EBAPE.BR (1)
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• GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional (1)
• Interface - Revista do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (1)
• Revista Administração em Diálogo (1)
• Revista Alcance (1)
• Revista de Administração da UFSM (1)
• Revista de Administração da Unimep (1)
• Revista de Administração FACES Journal (1)
• Revista de Negócios (1)
• Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios (1)
• Revista Gestão Organizacional (1)
• Revista Ibero-Americana de Estratégia (1)

Na rodada seguinte, adicionou-se o descritor ensino superior como filtro entre os resultados gerados anteriormente. A pesquisa forneceu apenas 01 (um)
resultado, demonstrando que entre os artigos filtrados na categoria “educação empreendedora”, apenas um tinha como palavra-chave “ensino superior”.
Trata-se da publicação do periódico Revista Administração em Diálogo.

Na terceira rodada, adicionou-se aos filtros anteriores o descritor território. Nenhum resultado foi gerado, demonstrando que os estudos sobre educação
empreendedora disponíveis no repositório SPELL não fazem, de forma explícita, uma relação com a abordagem territorial.

A pesquisa no repositório SciELO foi conduzida utilizando-se os mesmos critérios de pesquisa adotados no SPELL. No primeiro filtro – educação
empreendedora – foram gerados 05 (cinco) resultados, sendo que 02 (dois) artigos já haviam sido identificados no repositório SPELL. Os estudos
adicionais estão disponíveis nos seguintes periódicos:

• Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação (1)
• Revista Portuguesa de Educação (1)
• RAM – Revista de Administração Mackenzie (1)

Quando se adicionou o filtro ensino superior, o resultado indicou apenas um artigo, disponível no periódico RAM – Revista de Administração Mackenzie.
Ao adicionar-se o filtro território, novamente nenhum resultado foi encontrado.

Outras fontes bibliográficas foram fundamentais para esta pesquisa, tais como livros que versam sobre empreendedorismo, educação empreendedora,
ensino superior e abordagem territorial. Dentre os autores utilizados, nas temáticas empreendedorismo e educação empreendedora, destacam-se
Fernando Dolabela, considerado o precursor dos programas de educação empreendedora no Brasil, tendo desenvolvido a metodologia de ensino de
empreendedorismo denominada Oficina do Empreendedor, utilizada desde 1996, atingindo cerca de 160.000 alunos/ano; as coletâneas de textos
organizadas por Rose Mary Almeida Lopes também representam fonte bibliográfica relevante para este estudo, pois abordam o panorama e as tendências
em ensino de empreendedorismo no Brasil. Em tais coletâneas há capítulos escritos por diversos pesquisadores brasileiros. Quanto à autora Rose Mary
Almeida Lopes, destaca-se também sua atuação como presidente da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas
Empresas (ANEGEPE).

3 DINMICAS TERRITORIAIS E A EXPERIÊNCIA DO NUVEM

Os artigos identificados nas pesquisas realizadas nas bases de dados Spell e SciELO têm, em sua maioria, foco instrumental. Apresentam
direcionamentos para a adoção de práticas mais adequadas ao ensino do empreendedorismo, sem de fato tecerem uma reflexão aprofundada sobre o
fenômeno do empreendedorismo, fatores que o afetam, a relação entre o impulso empreendedor e os impactos no crescimento da economia e na
sociedade. Todavia, alguns estudos bibliométricos apontam para um crescimento no número de publicações científicas sobre o tema nos últimos anos. De
acordo com Oliveira (2016), entre os anos de 1990 e 2013 percebe-se uma evolução da dimensão conceitual da educação para o empreendedorismo,
com um crescimento significativo de publicações a partir de 2006.

Cabe ressaltar que o aumento das publicações a partir de 2006 reflete também o início de um processo de amadurecimento científico do debate sobre a
educação empreendedora. Essa evolução tem destacado elementos distintos, ao promover reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre as
metodologias aplicáveis em programas de educação empreendedora, sobre a interlocução entre universidade e rede empresarial local, e sobre a prática
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do docente, entendido como mediador da aprendizagem, e não como mero disseminador de conteúdos teóricos.

Nossa intenção ao refletir sobre a experiencia da criação de um Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) é contribuir para esse debate e
ampliá-lo, ao buscarmos autores que tematizam o território e nos fazem pensar nas dinâmicas territoriais no ensino superior.

Com efeito, as universidades têm um papel fundamental no desenvolvimento de sua região. “Ao assumir um papel empreendedor internamente, a
universidade naturalmente também se torna mais intimamente envolvida com a indústria, especialmente já que não há uma grande distância entre as
esferas institucionais.” (ETZKOWITZ, 2013, p.13).

A partir desse envolvimento entre a universidade e os empreendimentos produtivos locais, é possível identificar a “formação de redes colaborativas
flexíveis e adaptáveis a diferentes contextos e realidades nessa época de transformações aceleradas.” (SEKIGUCHI et al., 2017, p. 61). Observa-se,
então, a configuração de um ambiente de estímulo aos processos de inovação e criação de micro e pequenos negócios, forjado a partir dos
conhecimentos gerados na universidade empreendedora, com a aplicação e transferência desse conhecimento no mercado, gerando capital social e
potencial desenvolvimento para a sociedade (MELLO e ZARDO, 2017).

Assim, ao contribuir para a formação empreendedora de seus alunos, a universidade se torna peça importante no processo de criação de novos negócios
e melhoria dos negócios existentes. Esse diálogo entre universidade e sociedade/mercado provoca dinâmicas territoriais, compreendidas a partir de uma
análise integradora do território, que conjuga elementos políticos, econômicos e culturais. As dinâmicas territoriais expressam a identidade e a tradição de
cada território, e designam arranjos locais em que os atores buscam cooperação e interação (VALE, 2007).

Para precisar melhor o que compreendemos sobre dinâmicas territoriais, buscou-se o aporte teórico de autores que discutem o território, tais como Luiz
Oosterbeek (2011), por sua abordagem da gestão integrada do território, numa perspectiva de análise que considera que o desenvolvimento sustentável
requer uma visão integradora do território, superadora da compreensão do desenvolvimento centrada apenas no crescimento econômico, capaz de
envolver a articulação político-social e a gestão participativa que busca a convergência e o consenso de interesses.

Nessa seara, os estudos do geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert (2008; 2011) contribuem para compreender o território em sua dimensão integradora,
que conjugue de forma articulada espaço econômico, político e cultural, conectando diferentes pontos. Para o autor o território se constitui “a partir da
imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais
estritamente cultural” (HAESBAERT, 2011, p. 79).

De acordo com Haesbaert (2011), o território configura-se como um espaço dominado constituído de sentido político, bem como um espaço apropriado
simbolicamente onde as relações sociais produzem ou fortalecem uma identidade utilizando-se deste espaço como referência. Desta forma, podemos
afirmar a existência de uma multidimensionalidade do território: simbólico-cultural e materialista.

O território será sempre um movimento, um agenciamento coletivo do desejo e do pensamento, sobre o qual se exerce um controle. Trata-se de um
contexto carregado de significados e representações construídos e reconstruídos ao longo da história a partir das relações dos sujeitos com o espaço –
relações de poder concreto e simbólico – que envolvem sociedade e espaço geográfico, pois não há espaço produzido que não o seja através da cultura
dos grupos que o constituem (HAESBAERT e LIMONAD, 2007; HAESBAERT, 2008).

A Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), que acolhe o NUVEM, está instalada na cidade de Governador Valadares, região leste do estado de Minas
Gerais. Foi instituída como universidade em 1992, pela Portaria Ministerial n.º 1.037, de 07 de julho de 1992, e recredenciada pela Portaria Ministerial n.º
1.669, de 28 de novembro de 2011.

Desde a sua criação, a UNIVALE contribui para o desenvolvimento da região onde está inserida, promovendo ações que colaboram para o progresso
econômico e social, cooperando com o governo e o setor privado e articulando de forma ativa as ações de desenvolvimento do conhecimento
técnico-científico com as ações dos diversos segmentos da sociedade (UNIVALE, 2017).

Em março/2017, imbuída do compromisso de contribuir para o desenvolvimento local e promover ações de ensino, pesquisa e extensão para a formação
profissional e científica de seus alunos, a gestão superior acadêmica da UNIVALE autoriza a criação do Núcleo Universitário de Empreendedorismo
(NUVEM), cuja institucionalização foi aprovada mais tarde, pela Resolução CONSUNI 048/2017, de 20 de novembro de 2017.

A história de criação do NUVEM remete-nos às atividades realizadas pelos cursos de Engenharia de Produção e Sistemas de Informação da UNIVALE,
pautadas pela prática interdisciplinar do desenvolvimento de projetos integradores que articulam o tripé ensino-pesquisa-extensão. A realização semestral
de projetos integradores e interdisciplinares, desde 2014, culminou com a realização da Feira de Inovação em 2016, evento organizado pelos respectivos
cursos. Nesse ano, duas edições da feira foram realizadas, com o objetivo de apresentar aproximadamente 50 (cinquenta) projetos de inovação
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desenvolvidos pelos alunos de ambos os cursos ao longo do ano.

A repercussão positiva do evento na comunidade acadêmica e entre os segmentos da sociedade convidados a conhecerem os projetos, motivou a criação
de um ambiente onde “os projetos desenvolvidos na UNIVALE que geram soluções para as demandas da sociedade, pudessem ter suporte para
amadurecimento e inserção no mercado.” (UNIVALE, 2017, p. 7). Neste contexto foi criado o NUVEM, com a missão de “ser um polo articulador entre a
universidade e os segmentos da sociedade, com foco em inovação e empreendedorismo, apoiando projetos que contribuam para o desenvolvimento
social e tecnológico da sociedade.” (UNIVALE, 2017, p. 7).

O NUVEM compreende o empreendedorismo como um método para a vida, para além da articulação de práticas de criação de empresas. Neste sentido,
é de fundamental importância que se estabeleçam ações que promovam o desenvolvimento do indivíduo, provocando mudanças nas atitudes dos
estudantes, ampliação de seu conhecimento e suas capacidades.

No contexto da sociedade do conhecimento, torna-se uma premissa da universidade empreendedora fazer conexões com os segmentos da sociedade,
buscando o desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos para a resolução de problemas reais da comunidade. Desta forma, o diálogo entre
academia, comunidade, governo e empresas permite a identificação de oportunidades para o incentivo à inovação e à prática empreendedora, que
contribua para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.

Para que as ações desenvolvidas no âmbito da universidade se efetivem e provoquem mudanças na dinâmica territorial, o NUVEM busca uma articulação
com a comunidade na qual a UNIVALE está inserida, por meio da interlocução com: (a) instituições que representam os segmentos produtivos locais, tais
como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Câmara dos Dirigentes Lojistas de Governador Valadares (CDL), Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), dentre outros; (b) representantes governamentais, tais como Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES – MG), Secretaria Municipal de Desenvolvimento (SMDE – Governador
Valadares), Secretaria Municipal de Educação (SMED – Governador Valadares), Secretaria Municipal de Saúde (SMS – Governador Valadares); (c)
ecossistema empreendedor de Governador Valadares, comunidade autônoma e autogerida formada por empreendedores que buscam o fortalecimento da
atividade empreendedora na cidade; (d) empresários e empreendedores da comunidade local.

Nesta perspectiva, corroborando com Etzkowitz (2013) que afirma que a inovação é um movimento de interações entre universidade-governo-empresas, o
NUVEM afirma-se como o elemento articulador desta “hélice tríplice” (ETZKOWITZ, 2013), fortalecido por sua vinculação com a universidade, que possui
um fluxo intenso e contínuo de capital humano que são os estudantes.

A produção e a organização do território são marcadas por uma complexa rede de relações, por vezes contraditórias. Retomando Osterbeek (2011),
constata-se que a dimensão econômica muitas vezes se sobrepõe à dimensão social, assim como é notável a distância entre a inovação tecnológica e a
competência crítica dos indivíduos. Os apontamentos de Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006) corroboram com Oosterbeek (2011), indicando que só é
possível compreender o território a partir da análise integradora de suas dimensões.

Com efeito, a interação entre os diversos agentes locais promove o rompimento do status quo e provoca novas dinâmicas territoriais, que perpassam
pelas dinâmicas sociais, econômicas e tecnológicas. A universidade se insere como agente de conexão e tem um importante papel nas dinâmicas
territoriais; ela contribui para a formação de indivíduos com competência técnica e crítica, capazes de fazer frente às transformações econômicas e
tecnológicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão sobre o tema empreendedorismo é um esforço para o ensino superior do Brasil. O atual cenário econômico tem gerado ambientes altamente
competitivos e, neste contexto, a educação empreendedora coloca-se com uma proposta para a superação de alguns dos desafios da
contemporaneidade. Trata-se de um tema de caráter transversal, que não deve ficar restrito à uma disciplina do currículo dos cursos superiores. A sua
efetiva aplicação perpassa por todo o eixo de formação do estudante, configurando-se como uma formação articulada e abrangente.

O levantamento de publicações sobre o tema nos últimos 10 anos indicou que pouco se produziu acerca da efetividade das iniciativas de disseminação da
cultura empreendedora nas IES. Há uma prevalência de estudos de caráter instrumental, com o compartilhamento de práticas exitosas implementadas no
interior das IES, mas pouco se discute sobre o ethos empreendedor do Brasil e a real efetividade de tais práticas na promoção do desenvolvimento social
e econômico refletida pelas dinâmicas territoriais.
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No âmbito da UNIVALE estamos vivenciando o início da jornada rumo à construção de uma mentalidade empreendedora, de forma aliada, harmonizada e
transversal. Alguns desafios foram superados, contudo há muito por se construir. O NUVEM poderá ser um elo importante neste processo, ao promover o
diálogo interdisciplinar entre os campos de formação presentes na universidade e, em especial, o diálogo entre universidade e comunidade.

Do ponto de vista da educação há a necessidade de uma política voltada para a formação empreendedora, entendida como uma competência essencial
ao futuro profissional, que integre uma dinâmica pedagógica que não se limite à solidão de disciplinas isoladas, mas que provoque interações sociais com
a confluência de vários olhares.
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