
O que é? – O Programa  Empreende UFC visa estimular o
empreendedorismo inovador tanto entre os estudantes de
graduação e de pós-graduação,  como também entre os
servidores docentes e técnico-administrativos da
Universidade, aliando teoria e prática empreendedora de
forma integrada e multidisciplinar.

O que a proposta de projeto precisa para se inscrever
no programa Empreende UFC? – Cada projeto deve
seguir a estrutura do formulário simplificado disponível
no Anexo I (categoria 1) e no Anexo II (categoria 2) do
Edital, que podem ser baixados no site da PROINTER.

As propostas de projeto deverão ser enviadas online via
formulário do Google e por e-mail.
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Qual a duração do projeto? – Os projetos apoiados pelo
programa  serão realizados de abril a dezembro de 2021,
tendo duração máxima de 9 (nove) meses.

CATEGORIAS DE EQUIPES 

Quem está à frente deste programa? – A PROINTER realiza o processo seletivo (com
avaliadores internos e externos convidados), acompanha e gerencia os projetos
durante todo o ano, incluindo o pagamento das bolsas aos estudantes de graduação
indicados pelos projetos selecionados.
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Estudante
de Graduação

(bolsista)

Estudante
de Pós-Graduação

ou Servidor Docente
/ TAE

Bolsista* Bolsista*

Voluntário Voluntário Orientador
Docente ou TAE

Voluntário Orientador
Docente ou

Técnico Adm.

Bolsista Bolsista*

Bolsista*

*Cada projeto poderá ter, no máximo, 3 bolsas concedidas.
**Máximo de 6 membros, com 2 a 5 estudantes + orientador(a)
***Máximo de 6 membros, com pelo menos 1 estudante de graduação a ser bolsista do programa e com orientador(a),
podendo participar também outros estudantes de pós-graduação e servidores da UFC como voluntários (respeitando o
número máximo de membros)”

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mvSlPpoDHdrFn9abQAlbNHUygeYUAWbh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mvSlPpoDHdrFn9abQAlbNHUygeYUAWbh
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mvSlPpoDHdrFn9abQAlbNHUygeYUAWbh
https://prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2021/02/anexo-i.docx
https://docs.google.com/document/d/1de633w7fiXVpBiAdKcvuIvdgu85MZ2RJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1dbjrljkRMn2oSgbxURPUtPH8pQOsrHgD/edit


O que é necessário para ser um bolsista do Programa Empreende UFC?
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Estar matriculado
em um curso de

graduação da UFC

Entre o 3º e o

penúltimo

semestre

A matrícula não

pode estar inativa,

trancada ou

irregular

Mínimo de

créditos ao

iniciar a bolsa

16

Qual a carga horária de trabalho e qual a duração da bolsa?

MESES
duração da

bolsa

HORAS 
dedicação

semanal ao

projeto

VALOR MENSAL 
da bolsa

9 12 R$ 400

Distribuição de Bolsas por Cidade/Campus da UFC

Fortaleza
Categoria 1: 58

Categoria 2: 10

Sobral
Categoria 1: 6

Categoria 2: 2

Quixadá
Categoria 1: 4

Categoria 2: 2

Russas
Categoria 1: 2

Categoria 2: 2

Crateús
Categoria 1: 2

Categoria 2: 2

03
Máximo de

reprovações

somadas em 2019.2

e 2020.1

As vagas estão distribuídas considerando a participação dos campi em termos de estudantes
matriculados e o estímulo aos campi da UFC do interior em processo de consolidação.



Quer saber mais?
Informações sobre deveres dos coordenadores, dos bolsistas, dos
voluntários e outras informações relevantes estão em nosso
edital completo, disponível  em https://prointer.ufc.br/pt/editais-
e-resultados/ 

Você também pode tirar dúvidas por meio:
           empreendedorismo@ufc.br
          (85) 98824-6068 
          @prointerufc

CRONOGRAMA
Acompanhe as datas importantes do Programa Empreende UFC
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Acesse a notícia de lançamento do Programa
Empreende UFC com o edital e os anexos!

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Bolsa
para estudantes

de graduação

Capacitação
em empreendedorismo

inovador e modelagem de

negócios

Conexão
com empreendedores,

investidores, especialistas

e mentores

Coworking
acesso a ambientes

de trabalho

colaborativo


