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Este Projeto de Extensão Integrador (PEI) é parte constituinte do Projeto Institucional de 

Extensão, desenvolvido pelo Núcleo de Extensão e Iniciação Científica - NEIC em cumprimento 

a Resolução MEC nº 07, de 18 de dezembro de 2018. Este projeto consiste na criação, 

desenvolvimento e gestão de atividades no formato de minicursos orientados por docentes, 

executados pelos alunos e destinados à população local. 

1. INTRODUÇÃO 

Em meio a uma pandemia que impacta, além do cenário da saúde, o cenário 

econômico é perceptível a necessidade em se debater o Empreendedorismo Inovador. 

Se tratando de empreendedorismo, no ano de 2021, o ato de inovar já não pode estar 

vinculado diretamente, apenas, ao cenário tecnológico e informacional, visto que a tecnologia 

é algo socialmente cotidiano. Inovar passa a buscar atender demandas do mercado 

consumidor e, ainda, viabilizar o atendimento dessa demanda pelo profissional ou empresa 

que ofertará o produto/serviço. 

Adaptabilidade é uma habilidade cada vez mais indispensável para o profissional que 

deseja empreender em tempos de instabilidade econômica.  

Nessa concepção o objetivo do presente Projeto de Extensão Integrador, além de 

atender a regulação do Ministério da Educação acerca da carga horária de extensão no 

processo formativo dos discentes, é ofertar minicursos, ministrados por discentes da 

FacMais, com o propósito de auxiliar as entidades empreendedoras de Inhumas e região no 

processo de manutenção em suas atividades de forma a superar momentos de crise como o 

período pandêmico da COVID-19. 

Para isso os discentes farão uma pesquisa de campo com as micro e pequenas 

empresas de Inhumas e região para compreender as deficiências no processo de gestão que 

impactam na operação diante das medidas tomadas pelas autoridades visando o 

enfrentamento da COVID-19. 



 

 

Os minicursos serão coordenados pelo Prof. Esp. Ivan Darley de Oliveira Sousa que 

ficará responsável por orientar os discentes na elaboração, desenvolvimento e apresentação 

dos minicursos. 

Serão ações direcionadas a gestão, marketing, análise de mercado e gestão de 

conflitos visando responder a seguinte questão: “Como empreender em tempos de pandemia 

sem inviabilizar a operação da entidade?” 

Vale ressaltar que os minicursos ofertados, além de integrar o conhecimento dos 

discentes com a sociedade, poderá auxiliar a dita entidade na manutenção de empregos e de 

operações. 

2. COORDENADOR DO PROJETO 

O Professor Especialista Ivan Darley de Oliveira Sousa é contador, especialista em 

Planejamento Tributário, Auditoria e Controladoria, empresário contábil, professor 

universitário dos cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis e dos cursos 

de pós-graduação das áreas de empreendedorismo e contabilidade. Possui experiência 

profissional ligada a gestão, contabilidade, auditoria e informática aplicada ao 

empreendedorismo e é coordenador, reincidente, do Projeto de Extensão Integrador dos 

cursos de Administração e Ciências Contábeis da FacMais Inhumas. 

3. OBJETIVOS 

O presente Projeto de Extensão Integrador, além de atender a Resolução MEC nº 07, 

de 18 de dezembro de 2018, objetiva: 

● Desenvolver cursos que auxiliem o empreendedor na superação de crises 

econômicas; 

● Desenvolver nos discentes inscritos competências e habilidades inerentes a 

gestão empresarial, autonomia no processo de tomada de decisões, gestão 

inteligente e inovadora; 

● Possibilitar aos discentes aberturas profissionais para o mercado de trabalho que 

será exercido por eles após a graduação no seu curso de formação. 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Durante a realização do Projeto de Extensão Integrador os discentes inscritos 

desenvolverão as seguintes atividades: 

● Trabalho em equipe; 



 

 

● Gestão de conflitos; 

● Estudo de campo sobre os cursos demandados pelos micro e pequenos 

empresários de Inhumas e região; 

● Estudo de mercado, gestão de crises e de ferramentas aplicáveis ao 

empreendedorismo; 

● Desenvolvimento dos cursos com foco no empreendedorismo inovador e na 

gestão de crises; 

● Elaboração de relatórios críticos sobre o desenvolvimento dos cursos, 

participação da sociedade no projeto e resultados alcançados. 

5. CRONOGRAMA 

O cronograma, abaixo apresentado, é uma programação das reunião coletivas onde 

serão tomadas decisões acerca do desenvolvimento do projeto. 

Durante o período de pandemia os encontros, abaixo descritos, serão realizados 

através da plataforma Google Meet no referido link: 

 



 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

A idealização desse projeto vai além do critério acadêmico que visa atender a 

resolução estabelecida pelo Ministério da Educação e preparar os discentes para 

atuar num mercado financeiramente instável. Possui, ainda, um caráter social de 

auxiliar o empreendedor na sua missão de empreender mesmo em tempos de crise 

que, além de impactar o cenário da saúde, afeta, também, o cenário econômico. 

Desse modo espera-se uma adesão de, aproximadamente, 50 discentes para o 

desenvolvimento do curso e auxílio no projeto, além de uma participação ilimitada da 

sociedade que participará buscando ferramentas de gestão inovadoras. 

Ante ao exposto espera-se que esse Projeto de Extensão Integrador cumpra o 

seu papel acadêmico de integrar IES e comunidade, além de possibilitar aos alunos 

ter uma ideia, mesmo que superficial, dos anseios do mercado em que estarão 

inseridos profissionalmente. 

 

 

Inhumas-GO, 13 de março de 2021. 

 

___________________________________________ 
Prof. Esp. Ivan Darley de Oliveira Sousa 

Coordenador do PEI 


