
Parceria 
SEBRAE-SP & UNIFEB



O HUB Sebrae é um programa realizado

em parceria com Instituições de Ensino

Superior (IES) e parceiros locais, com os

objetivos de potencializar a capacidade

empreendedora de alunos e oportunizar a

criação de novos negócios.

Duração: 3 a 6 meses

HUB Sebrae



Objetivos e Resultados

 Disseminar a cultura empreendedora no ambiente universitário;

 Fomentar o empreendedorismo entre estudantes, ex-alunos, comunidade e professores 

com atividades práticas e integradas;

 Orientar participantes para o desenvolvimento do comportamento empreendedor;

 Capacita professores para ministrar curso Disciplina de Empreendedorismo;

 Orienta o desenvolvimento de projetos inovadores e novos negócios;

 Reconhece e premia projetos empreendedores.



Conteúdo

O programa envolve palestra, oficinas, mentoria que visam auxiliar no 

desenvolvimento, na estruturação dos projetos em novos negócios e na 

apresentação para atores relevantes do ecossistema empreendedor.



Programa composto por  ferramentais, 
presenciais e virtuais, que promovem a 

estruturação de novos negócios e a 
capacitação em conhecimentos relacionados 
ao desenvolvimento do negócio e a gestão 

empresarial. Permitindo aos alunos a 
estruturação de seus próprios negócios.

Etapas do processo

Palestra voltada à comunidade 
estudantil com o objetivo de divulgar o 
Programa HUB Sebrae-SP na Instituição 

de Ensino. 

Atividades abertas com o objetivo de 
sensibilizar e  fomentar o 

empreendedorismo no contexto 
universitário. 

Evento de 
Abertura e Sensibilização 

ao Empreendedorismo 

Capacitação para geração de  
Novos Negócios 

Evento final

Evento para apresentação e 
reconhecimento dos 

projetos.



SENSIBILIZAÇÃO 

Presencial

Virtual 

ESTRUTURAÇÃO Presencial

FINALIZAÇÃO 
DO PROJETO 

Modelo híbrido: presencial e à distância

Presencial

ORIENTAÇÃO 

ENCERRAMENTO 

52 horas de capacitação

Virtual 

DESENVOLVIMENTO 

Virtual 



Rodada de Mentoria

(4h) 

Evento final (4h) 

ORIENTAÇÃO ENCERRAMENTOSENSIBILIZAÇÃO

Oficina Geração de Ideias 
Inovadoras: Born or Boom (4h)

Oficina de Pitch (4h) 

21 horas de atividades Presenciais

Atividades presenciais

Palestra Empreendedorismo 
como opção de carreira (1h)

Oficina de Marketing
(4h)



Oficina sua ideia vai 
virar (4h)

Oficina tripé de 
desenvolvimento (4h) 

Mentoria coletiva 
(2h) 

Video aula Pitch Deck 
(1h) 

ESTRUTURAÇÃO DESENVOLVIMENTO

Oficina de Indicadores 
Financeiros e de Desempenho 

(4h)

Atividades à distância

Oficina Qual é o seu 
Modelo de Negócios 

Pessoal (4h)

Oficina Desenvolvimento 
de cliente (4h)

Sua Startups está pronta 
para captar recursos? (4h)

FINALIZAÇÃO DO 
PROJETO

4

7

6

Palestra temática  (1h)

5

9

10

2

3

1

31 horas de atividades à distância

CESPEN – Diagnóstico 
inicial –comportamento 

empreendedor (1h)

Mentoria coletiva 
(2h) 

8 11



Ambiente Online

Apoio estruturado 

para desenvolver 

ideias de negócios, 

por meio de um ciclo 

de atividades, 

mentorias e suporte 

técnico.

Video 
Aulas

Exercícios 
Práticos

Conteúdo

Complementar

Saiba+

Atividades

Presenciais

Eventos 

Estratégicos

Gamification

Mentoria

Interação

Indicadores



Empresa: Soul 

Urbanismo

Founder: Augusto Aielo. 

Proposta: transformar 

vagas de 

estacionamento em 

parklets, estruturas de 

lazer e convívio.

http://soulurbanismo.co

m.br/

Empresa: dLieve

Founder: Patrick Rocha

Proposta: conectar a 

empresa, o produto ou 

serviço e a satisfação do 

cliente. 

http://www.dlieve.com.br/

Solução para negócios que

coleta dados dos

atendimentos no ponto de

venda do varejo de moda.

Através de um painel de

controle, fornecemos

visualização facilitada de

métricas e informações

importantes para a tomada

de decisão e gestão de

vendedores.

Founder: Jeferson Salgado.

http://www.area25.com.br/

Mercúrio Digitalização -

Preservação digital de 

acervos históricos e 

culturais

Founder: Roberto Fray.

http://mercurio.io/index.

html

AREA 25

Casos de destaque

http://soulurbanismo.com.br/
http://soulurbanismo.com.br/
http://www.dlieve.com.br/
http://www.area25.com.br/
http://mercurio.io/index.html


Hub Sebrae – 3 a 6 meses

01 Evento de Lançamento e Início das inscrições 03/ maio

02 Inscrição de projetos
03/ maio a 

03/ junho

03 Inscrição para Oficina de Sensibilização 03 a 24/ maio

04 Oficina de Sensibilização (aberta) 26/ maio

05 Divulgação dos projetos selecionados 08/ junho

06
Capacitação para geração de negócios (apenas 

projetos selecionados)

02/ agosto a 

29/ novembro

07 Evento de Encerramento 05/ dezembro

Cronograma



Inscrições 

https://goo.gl/forms/yFqogrk11gduGPOf1

https://goo.gl/forms/yFqogrk11gduGPOf1


Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=VmwW598-eHQ

(Empreenda FAAP/2014)

https://www.youtube.com/watch?v=GCGwxz_brxM

(Conte sua História – Augusto Aielo) 

https://www.youtube.com/watch?v=hpeGnUOdxLQ

(apresentação de vídeo CANVAS)

https://www.youtube.com/watch?v=VmwW598-eHQ
https://www.youtube.com/watch?v=GCGwxz_brxM
https://www.youtube.com/watch?v=hpeGnUOdxLQ


OBRIGADO PELA PARCERIA E CONFIANÇA!

Rafael Matos do Carmo

rafaelmc@sebraesp.com.br

(17) 3321-6470 


