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Cultura Empreendedora  

 

A área de Cultura Empreendedora é responsável pelo ensino e disseminação da cultura do 

empreendedorismo dentro e fora da universidade. Abrange uma diversidade de palestras, 

oficinas, cursos, programas, disciplinas e eventos que abordam desde aspectos 

comportamentais do empreendedor ao planejamento de negócios, da geração de ideias e 

oportunidades à gestão de carreiras e empreendimentos, com foco em diferentes setores da 

economia.   

 

Os destaques de 2018 são: curso Música e Negócios, em parceria com o Oi Futuro; dois 

cursos Inove – um sobre o setor de HealthTech e outro para o setor de T.i.; um workshop 

para a ASCUN (Associação Colombiana de Universidades); Projeto Erasmus – um 

programa patrocinado pela União Europeia; e o Workshop PUC-Peru, realizado na 

Pontifícia Universidade Católica do Peru. 

     

                   

 

Na área de Empreendimentos e Negócios Inovadores concentra-se todo o sistema de 

seleção, apoio e desenvolvimento de empreendimentos inovadores nos diversos setores – é 

a incubadora de empresas. Em 21                                 14                  

                                                                            . 

 

Em 2018, os 28 empreendimentos incubados e germinados geraram um faturamento total 

superior a R$ 7.5 milhões. O faturamento médio anual das empresas somaram mais de R$ 

280.834,00, sendo que a média nacional das startups brasileiras é inferior a R$50.000,00.  

  

 

Desenvolvimento Local  

 



Esta área é responsável por promover desenvolvimento local através da aplicação dos 

conhecimentos gerados pelo Instituto Gênesis nos territórios em que atua. O Instituto 

Gênesis atua em toda a cadeia de valor do empreendedorismo, desde a formação do 

empreendedor, na criação de um ambiente de estímulo à criatividade e inovação, até a 

aplicação de ferramentas de empreendedorismo em cidades, arranjos produtivos locais ou 

comunidades, visando o desenvolvimento sustentado dessas regiões e o bem-estar das 

pessoas.  

 

O foco da área de Desenvolvimento Local é implementar, executar e avaliar projetos para 

comunidades, bairros e cidades, estimulando o desenvolvimento socioambiental e 

econômico, com base, principalmente, nas potencialidades já encontradas nessas 

microrregiões. Em 2018 finalizou o Programa AGIR, em parceria com a Fundação Vale, 

onde incubou mais de 20 empreendedores de baixa renda nos municípios de Ouro Preto e 

Mariana, ambos em Minas Gerais.  

 

    

   

 

     


