O I Encontro de Assistência Estudantil:

APRESENTAÇÃO

promovendo

o

empreendedorismo

Universitário está sendo proposto pela

I ENCONTRO DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL: PROMOVENDO O
EMPREENDEDORISMO UNIVERSITÁRIO

DAP/PROEN e PROAES.
O encontro contempla dois temas
relevantes para melhoria da autoestima
e segurança nas tomadas de decisões

O evento proposto integra as ações
destinadas aos beneficiários do PNAES –
Programa

Nacional

de

Assistência

Estudantil. O PNAES é um programa do
Governo Federal que compõe o Plano
Nacional

de

Assistência

dos estudantes: Empreendedorismo e
Coaching.
O conteúdo será ministrado em forma
de oficina, garantindo maior dinamismo
e participação dos cursistas.

Estudantil

coordenado pelo Ministério da Educação,
sendo executado pelas instituições de

PROGRAMAÇÃO

ensino superior. De acordo com as alíneas
do programa, as Ifes devem oferecer
igualdade

de

oportunidades

aos

estudantes, contribuindo para a melhoria
de

seu

desempenho

acadêmico

MANHÃ - 8H às 12H
# Abertura
Oficina 1: Empreendedorismo

e

diminuição nos índices de evasão.
1

2

3

Objetivo: Ampliar o acesso dos estudantes a
informações

sobre

empreendedorismo,

levando-os a refletir sobre a importância da
atitude empreendedora em sua vida pessoal
e profissional, independentemente da área
de atuação.

TARDE - 14H às 18H

Local de realização: SALÃO VERDE

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA
AMAZÔNIA

DATA: 29 e 30/08/2018, manhã e tarde.
(O discente poderá optar apenas por um dia
de participação, pois a Programação será a
mesma nos dois dias)

Público Alvo: Discentes UFRA

Oficina 2: Treinamento em Coaching
# Encerramento
Objetivo: Proporcionar aos estudantes a

REALIZAÇÃO:
PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES
PRÓ REITORIA DE ENSINO - PROEN/DAP ‘
APOIO:
Pro Reitoria de Gestão de Pessoas –
PROGEP/DCAD
Pro Reitoria de Extensão –
PROEX

oportunidade de rever valores pessoais, ou

CONTATO
99628 – 5530
99269 – 6207

mesmo, de repensarem o que esperam para
o futuro, utilizando ferramentas adequadas
para traçar metas e entrar em ação.

proaes@ufra.edu.br
dape@ufra.edu.br

Link para inscrição:
https://goo.gl/forms/4jzwhEdJKgHJv6jo2

*Será emitido certificado de 8 horas,
conforme a frequência.
4

5

6

