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1 RESUMO 
O empreendedorismo como prática profissional inovadora na oferta de produtos ou 
serviços, se tratando do jovem universitário, constitui potencial transformador para o 
desenvolvimento. Nesse contexto, é objetivo dessa pesquisa é analisar o 
empreendedorismo entre jovens universitários em uma Instituição de Ensino 
Superior, e verificar sua influência na decisão de empreender. Essa pesquisa é fruto 
da Iniciação Científica fomentada pelo PIBIC CNPq e pela Iniciação Científica Uni-
FACEF nos períodos de 2016 e 2018 e pretende nesse artigo apresentar uma 
análise comparativa dos dados. Essa pesquisa descritiva foi conduzida a partir de 
uma abordagem qualitativa e quantitativa, inicialmente bibliográfica e posteriormente 
de campo. A IES escolhida foi o Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de 
Franca e para a coleta de dados foram selecionados os cursos de Administração de 
Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social e 
Sistemas de Informação. Em 2016, foram 171 respostas (72,46% do universo) e em 
2018, 150 respostas (76,14% do universo). Como resultados, observou-se que a 
maioria dos jovens ainda não se sente preparados para empreender. Verifica-se que 
há preocupação da IES em incentivar o empreendedorismo entre os jovens 
universitários e o jovem, por sua vez, reconhece a importância e a efetiva aplicação 
na vida profissional. Além disso, a maioria sente-se motivado pelo curso a 
empreender, acreditando ser possível aprender a ser empreendedor e tem planos de 
empreender em uma empresa, contudo, em ambos períodos pesquisados, a maioria 
dos alunos não economiza dinheiro para montar seu negócio. É importante destacar 
a importância do meio universitário como ambiente de inovações, ampliando o 
potencial transformador do jovem na sociedade. 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Universitários, Jovens Empreendedores, 
Instituição de Ensino Superior. 

2 INTRODUÇÃO 
O conceito de empreendedorismo no cenário da Administração de Empresas 

está ligado à criação de novos produtos, empresas ou ideias em geral. Diante disso, 
verifica-se grande potencial transformador na sociedade.  

O tema tem se manifestado recentemente nos debates entre pesquisadores, 
todavia, foi o século XVIII o marco cronológico para as primeiras relações entre 
empreender e assumir riscos, quando o empreendedor passou a estabelecer 
acordos contratuais com o governo, com o objetivo de realizar serviços ou fornecer 
produtos (BRITO et al, 2013). 

É importante destacar que não há restrições de idade para empreender, e 
hoje em dia observa-se um crescimento do empreendedorismo entre os jovens 
universitários. Verifica-se a grande importância do jovem atuante na sociedade, 
visto que sua energia é fator que potencializa a capacidade de alcançar seus 
objetivos e possibilita a criação de seus próprios mecanismos rumo ao 
desenvolvimento. Para que isso ocorra, é necessário que ele se sinta motivado 
para empreender, e a Instituição de Ensino Superior exerce papel significativo 
nesse processo, direcionando caminhos, proporcionando conhecimentos e 
desenvolvendo habilidades e competências nos futuros empreendedores.  

Dessa forma, o presente artigo apresenta os resultados de duas pesquisas 
de Iniciação Científica comparados, realizados em 2016 e 2018.  

Assim, por meio de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e 
quantitativa, inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica e, posteriormente, de 
campo no Uni-FACEF, em que foram buscados dados primários a partir de um 



questionário aplicado com jovens alunos do último ano dos cursos de 
Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Comunicação Social e Sistemas de Informação nos respectivos anos. 

A pesquisa se justifica tendo em vista a importância de conhecer a função da 
Instituição de Ensino Superior na motivação dos estudantes para o 
empreendedorismo. Os jovens no ambiente universitário podem sofrer influência da 
IES encaminhando ao empreendedorismo. Dessa forma, será analisada a presença 
ou não do espírito empreendedor nos jovens que fazem parte do ambiente 
acadêmico, bem como descrever o perfil desse indivíduo. Será realizada uma 
análise do comportamento, das decisões e das iniciativas dos jovens 
empreendedores e a verificação da influência da universidade no desenvolvimento 
do perfil empreendedor do aluno. 

Assim, esse artigo encontra-se dividido por essa introdução, na sequência, os 
objetivos, a metodologia, o desenvolvimento do trabalho, os resultados obtidos, a 
conclusão e por fim as fontes consultadas.  

3 OBJETIVOS 
O objetivo geral desse artigo é analisar o empreendedorismo entre jovens 

universitários em uma Instituição de Ensino Superior e compreender qual o potencial 
transformador desse jovem na sociedade. Os objetivos específicos são: a) realizar 
um levantamento teórico sobre o empreendedorismo universitário; b) identificar os 
fatores de estímulo ao empreendedorismo provenientes da Instituição de Ensino 
Superior; c) analisar as vantagens e desvantagens do empreendedorismo na 
juventude; d) compreender o papel do empreendedor universitário atuando na 
sociedade através de seu potencial transformador. 

4 METODOLOGIA 
Em termos metodológicos, esse artigo foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa descritiva. 
A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica. Foram analisadas as principais fontes que se relacionam ao 
tema, como artigos científicos, livros, dissertações de cunho científico, mestrados, 
teses, doutorados, TCCs, entre outros. Na segunda etapa, foi-se a campo. Por meio 
de um questionário estruturado, que foi elaborado durante o Programa de Iniciação 
Científica e aprovado pelo COMEP em 2016 e em 2018. 

Os questionados foram alunos do Uni-FACEF, dos últimos anos dos cursos 
de Administração, Comunicação Social, Contábeis, Economia e Sistema de 
Informação. Obteve-se em 2016, 171 respostas (72,46% do universo) e em 2018, 
obteve-se 150 respostas, (76,14% do universo). O questionário teve o objetivo de 
avaliar o perfil do jovem empreendedor universitário e verificar como o Uni-
FACEF estimula o jovem a empreender. 

5 DESENVOLVIMENTO 
5.1 EMPREENDEDORISMO: CONCEITO 

A origem do termo empreendedorismo não é precisa, no entanto, constata-se 
que desde os primórdios da humanidade existem pessoas que se destacam 
inovando suas atividades ou produtos.  

Em geral, o significado da palavra empreendedor muda de acordo com o país 
e a época. Say (1827) e Schumpeter (1982), o relacionam à inovação e ao 
aproveitamento de oportunidades em negócios. Na década de 90, os 



empreendedores eram funcionários que foram demitidos, desempregados, herdeiros 
de negócios familiares, entre outros (DORNELAS, 2001). 

Em linhas gerais, o empreendedorismo está inserido no mundo dos negócios 
e consiste na criação e oferta de produtos ou serviços de maneira inovadora. 
Comprometimento, ousadia e perseverança são aspectos importantes do 
empreendedor. 

5.2 O EMPREENDEDORISMO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  
A Instituição de Ensino Superior trata-se de um local que permite ao 

estudante adquirir conhecimentos e abranger sua gama intelectual. Ao ingressar em 
uma universidade, o aluno possui um leque de oportunidades que quando 
aproveitadas, proporcionam crescimento constante. Aproximando o contexto 
universitário para a área do empreendedorismo, verifica-se que no cenário brasileiro, 
a maioria das universidades que buscam promover o empreendedorismo ainda se 
limita ao curso de administração de empresas, excluindo os demais cursos.  

Apesar disso, Dolabela (2008) esclarece que o empreendedor é protagonista 
e autor de si mesmo e da comunidade em que vive, portanto, os empreendedores 
estão em praticamente todos os ramos profissionais, podendo ser: o pesquisador, o 
funcionário público, o empregado de empresas, bem como os políticos e 
governantes, o artista, o escritor, o poeta, os empreendedores sociais (presentes 
nas ONGs). E esse conceito vai ao encontro da ampla definição de que o 
empreendedorismo pode estar relacionado a diversas áreas da atividade humana, 
não apenas à uma empresa. 

Apesar disso, muitas universidades em cursos de diversas áreas, continuam 
com um modelo de ensino inadequado, passivo, em que formam profissionais para 
trabalharem em grandes empresas e não para serem donos de seu próprio negócio. 
Considerando a realidade brasileira, as micro e pequenas empresas já são as 
principais geradoras de riqueza no comércio (53,4% do PIB deste setor). No PIB da 
indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias 
empresas (24,5%) (SEBRAE, 2014). 

Luiz Barretto, diretor-presidente do Sebrae Nacional salienta que “Os dados 
demonstram a importância de incentivar e qualificar os empreendimentos de menor 
porte. Uma empresa pode representar pouco, mas juntas, elas são decisivas para a 
economia e não se pode pensar no desenvolvimento do Brasil sem elas”. 

Nesse contexto, é fato que as universidades carecem de um ensino mais 
proativo, dinâmico, prático e envolvente que o dia-a-dia de um proprietário de 
empresa (empreendedor) exige. O meio de desenvolver essas habilidades consiste 
na inserção desses tipos de atividades no ensino de empreendedorismo.  

Com base nas palavras de Libâneo (2008), o aprendizado está diretamente 
relacionado a um processo, assim como em uma empresa. O aprendizado pode ser 
visto como o produto, e o processo de aprendizagem comparado aos processos 
organizacionais.  

O empreendedor universitário pode fomentar cursos de extensão para a 
comunidade. Ele está aprendendo a empreender e vai ensinar a comunidade a 
empreender também, atuando assim, como um multiplicador (gerando conhecimento 
e resgatando os empreendedores por necessidade).  

 
5.3 METODOLOGIAS DE ENSINO EMPREENDEDOR  

Poucas áreas ligadas à educação exigem tanta reflexão sobre as atividades 
de implementação e orientação à ação quanto o empreendedorismo. Lopes (2016), 
enfatiza o uso de metodologias de ensino que permitam o “aprender fazendo”, a fim 



de que o aluno se depare com eventos críticos que o forcem a pensar de maneira 
diferente, buscando saídas e alternativas, ou seja, aprendendo com experiência, 
aprendendo com o processo. 

O empreendedorismo também deve estudar o comportamento humano. 
Incentivar o aluno a estruturar contextos e compreender as várias etapas de sua 
evolução. Mostrar ao aluno a relação entre ele mesmo e a sua realidade. Considerar 
o cognitivo, emocional e o social do aluno. Não visualizar o empreendedorismo 
como uma disciplina isolada, mas sim como um conjunto de ações que permitam o 
aluno expandir suas ideias e explorar seu próprio potencial, visualizando a sala de 
aula como um laboratório de conhecimento, trazendo uma ação dialógica e 
oportunizando que o estudante gere conhecimento. Obtém-se assim, um 
aprendizado interativo. 

Os objetivos propostos de ensino-aprendizagem devem levar o estudante a 
ser capaz de: conscientizar-se sobre o que é o empreendedorismo, ser 
criativo, ser inovador, descobrir uma oportunidade, planejar e abrir um novo 
negócio, fazer previsões, assumir riscos, persistir, lidar com conflitos, 
adquirir autocontrole, aprender com a tomada de decisão, erros e acertos, 
trabalhar em equipe, formar uma rede de contatos e administrar o negócio 
de forma sustentável (ROCHA E FREITAS, 2014). 

Uma percepção esquemática pode ser vista na Figura 1, em que se expõem 
os três pilares que sustentam os objetivos do ensino do Empreendedorismo. 

 
Figura 1 - Pilares dos Objetivos do Ensino do Empreendedorismo 

 
Fonte: Rocha e Freitas (2014).  

 

De acordo com Rocha e Freitas (2014), os principais métodos, técnicas e 
recursos pedagógicos no ensino de empreendedorismo consistem em trabalhos 
teóricos e práticos em grupo, trabalhos teóricos e práticos individuais, grupos de 
discussão, brainstorming, seminários e palestras com empreendedores, criação de 
empresa, aplicação de provas dissertativas, aulas expositivas, visitas e contatos com 
empresas, plano de negócio, estudos de casos, atendimento individualizado, criação 
de produto, filmes e vídeos, jogos de empresas e simulações, sugestões de leituras, 
incubadoras, competição de planos de negócios. 

A educação empreendedora potencializa a intenção empreendedora e 
possibilita atuar de forma mais assertiva, coerente, inteligente (FERREIRA et al, 
2017). 

Descrevendo a natureza da educação empreendedora, Dolabela (2008) 
ressalta que, pela primeira vez na história, o que se aprende na escola é 
rapidamente superado pelo que se aprende fora dela. Em algumas áreas e setores, 
o conhecimento tecnológico é renovado em poucos anos. O autor destaca que não 
adianta mais acumular um “estoque” de conhecimentos, e sim é preciso que 
saibamos aprender, de modo autônomo e constante. É preciso, portanto, um 



processo de aprendizagem que induza ao contínuo que leve o estudante a proceder 
como faz o empreendedor na vida real: fazendo, errando, corrigindo rumos, criando. 

6 RESULTADOS 
Foram analisados 15 artigos sobre empreendedorismo universitário 

publicados em 2001 e 2017 e posteriormente, a pesquisa de campo no Uni-FACEF. 
a)     Sexo e idade 
Com relação ao sexo, obteve-se uma distribuição equilibrada entre homens e 

mulheres, destacando uma pequena preponderância feminina e pouca variação 
entre os períodos pesquisados. A idade dos universitários também apresentou 
pouca variação, a maior parte dos entrevistados possui até 21 anos.  

b) Curso 
Com relação ao curso, houve uma pequena variação nas porcentagens nos 

respectivos períodos, contudo, há um equilíbrio ao contemplar o retorno das 
respostas. Verifica-se que Administração é o curso mais numeroso, apresentando-se 
com maior percentual. 

c) Empreendedorismo universitário 
As questões a seguir, foram apresentadas a partir de alternativas fechadas. 

Verifica-se resultados semelhantes entre os anos 2016 e 2018. A variação encontra-
se na questão n°5, em que os estudantes do ano 2018 sentem–se mais preparados 
para empreender do que os de 2016, isso é um resultado positivo para a IES. 

 
Tabela 1 – Empreendedorismo no Uni-FACEF 

 2016 (%) 2018 (%) 

 Pergunta SIM NÃO SIM NÃO 

1- Você já fez uma disciplina ligada a empreendedorismo? 83,6 16,4 87,3 12,7 

2- Você acredita que os conhecimentos de empreendedorismo 
aprendidos na faculdade serão úteis para sua vida profissional? 

91,8 8,2 90,7 9,3 

3- Você se sente motivado no seu curso a ser empreendedor? 67,3 32,7 67,3 32,7 

4- Você acredita que é possível aprender a ser empreendedor? 87,7 12,3 92,7 7,3 

5- Você se sente preparado para empreender? 31 69 52 48 

6- Você tem planos de empreender em uma empresa? 70,8 29,2 76 24 

7- Você economiza dinheiro para empreender? 30,4 69,6 36,7 63,3 

 Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 
Ao analisar ad questões 1, 2, 3, 4 e 6 percebe-se que há grande preocupação 

da IES em incentivar o empreendedorismo entre os jovens universitários, tendo em 
vista que na maioria dos cursos pesquisados há a disciplina de empreendedorismo e 
o jovem, por sua vez, reconhece a importância e a efetiva aplicação na vida 
profissional. A maioria sente-se motivado pelo curso a empreender, acreditando ser 
possível aprender a ser empreendedor. Além disso, a maioria tem planos de 
empreender em uma empresa. Contudo, em ambos períodos pesquisados, a maioria 
dos alunos não economiza dinheiro para montar seu negócio. 

Sobre sentir-se preparado para empreender (questão 5), houve uma mudança 
de comportamento em 2016. Apenas 31% sentia-se preparado. 

A tabela 2 a seguir mostra que a maioria dos alunos (de todos os cursos 
pesquisados) afirmaram que se sentem incentivados a criar e aflorar ideias 
empreendedoras na sala de aula. Bastos e Ribeiro (2011) e Martins (2010) afirmam 
que isso é importante e sugerem que pode ocorrer através de estímulos ao aluno 



para buscar e experimentar a inovação, criar coisas novas, deixar a mente fluir e as 
ideias correrem soltas até se transformarem em possíveis oportunidades. 

 
Tabela 2 - Incentivo a aflorar ideias empreendedoras na sala de aula (2018)

1
 

Curso Sim Não 

Administração  66% 34% 
Ciências Contábeis 64% 36% 
Ciências Econômicas 67% 33% 
Comunicação Social 53% 47% 
Sistemas de informação 83% 17% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
 

Considerando que o jovem acredita ser possível aprender a ser 
empreendedor, conforme mostra questão n°4 (da tabela 1), existe uma oportunidade 
de potencializar o ensino do empreendedorismo considerando que o jovem está 
aberto ao aprendizado. 

 
Tabela 3 – Caminho e oportunidade de negócio 

Questão Sim Não Tenho noção 

Conhece o caminho/os passos para abrir um novo negócio 22% 9% 68% 

Já identificou oportunidade de negócio 69% 30%   

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
  

Um dado importante apresentado nos resultados da pesquisa, é que mais de 
70% dos alunos gostaria de transmitir os conhecimentos sobre montar um negócio à 
pessoas com baixa escolaridade, considerando que aprendemos quando 
ensinamos. Dessa forma, essa experiência contribui para o aprendizado do aluno, 
que teria a oportunidade de reforçar seus conhecimentos de maneira prática, 
colocando à prova aquilo que aprendeu.  

Ao serem questionados sobre vantagens e desvantagens de empreender um 
negócio ainda jovem, as principais vantagens apontadas foram: energia, disposição 
e saúde, ideias inovadoras, crescimento pessoal e profissional (oportunidades, 
experiência, adquirir responsabilidade), tempo para recomeçar, para dedicar, para 
errar, repensar e aprender. Mentalidade jovem, ser antenado, ter facilidade de 
aprender, ter sonhos, planos e ganhar dinheiro jovem. 

As principais desvantagens levantadas foram: imaturidade e inexperiência, 
falta de confiança de terceiros (mercado, clientes, parceiros), falta de capital, 
insegurança, ansiedade e falta de conhecimento.  

As desvantagens citadas pelos estudantes vão ao encontro da fala de Degen 
(2009), que observou que a maioria dos alunos de graduação está ainda imatura 
para visualizar oportunidades de negócio. O autor aponta que alunos já graduados 
estão mais aptos pelo fato de terem adquirido certa maturidade e experiência 
profissional fora da universidade. Por isso, é importante que as universidades 
apoiem os alunos da pós-graduação também. 

d) Fatores de incentivo ao empreendedorismo 
Na presente questão, foi permitida a escolha de mais de uma opção para 

resposta. Em ambos períodos, internet e faculdade foram os principais fatores, com 
inversão na ordem do primeiro lugar, conforme a tabela 4.  

A preponderância da IES como fator de incentivo, reforça a responsabilidade 
envolvida na Instituição, que conforme Lima et al (2011) verificaram, há como 

                                            
1
 Não houve essa questão no questionário de 2016. 



melhorar a oferta da disciplina de empreendedorismo nas universidades e um dos 
meios para isso é intensificando a comunicação da IES para os alunos conhecerem 
melhor as oportunidades no empreendedorismo.  

O outro grande fator escolhido, foi a internet, onde têm-se enorme fonte de 
informações encontradas em sites, vídeos, casos de sucesso e pessoas de 
autoridade que exercem grande influência nesta mídia. Em terceiro lugar ficaram os 
familiares, que exercem incentivam empreender a partir de casos de sucesso ou 
insucesso na família, conforme mostra a tabela 4 a seguir. 

Tabela 4 - Fatores de incentivo ao empreendedorismo 

Fatores 2016 (%)  2018 (%) 

Faculdade 56,7 49,3 
Internet 44,4 60,7 
Familiares 32,7 38,7 

Colegas de trabalho 22,8 19,3 
Livros 21,1 18 

Colegas de faculdade 18,1 14 
Televisão 11,1 16 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
 

Verificou-se que em 2018, a internet ganhou mais menções do que faculdade. 
Essa resposta sugere que se a Instituição de Ensino quiser influenciar a 
empreender, terá de usar o recurso da internet, potencializando e se 
conscientizando que esse é o meio pelo qual tem melhor comunicação com o jovem. 
Verifica-se nessa resposta que a família exerce influência considerável também. 

7 CONCLUSÃO 
Durante a realização da pesquisa, observou-se um aumento considerável na 

quantidade de trabalhos acadêmicos sobre o tema empreendedorismo universitário 
comparado com o ano de 2015, quando foi realizada a primeira iniciação científica 
da pesquisadora. Verificou-se que novos trabalhos foram agregados ao meio 
acadêmico, permitindo maior profundidade na pesquisa.  

Os componentes do mecanismo empreendedorismo universitário, constituem-
se em IES, professor, aluno e sociedade. A partir do momento em que a 
universidade atuar de forma inovadora, oferecendo capacitação aos professores 
para se tornarem empreendedores em suas aulas e assim os alunos obtenham 
atividades e vivências empreendedoras, a atuação na sociedade consequentemente 
será empreendedora. 

Observa-se a importância de incentivar o empreendedorismo a partir de uma 
abordagem sistêmica da educação empreendedora, onde Albuquerque et al (2016) 
perceberam que todos – o porteiro, a funcionária da cantina, o segurança, e os 
demais colaboradores – são educadores e a comunidade educativa constitui um 
espaço democrático, através de uma mudança cooperativa que traz impactos na 
vida dos estudantes e trabalha com a geração de valores para a humanidade e o 
futuro. Essa fala amplia o que Martins (2010) verificou, que todos devem estar 
envolvidos no processo de educação empreendedora.  

Em relação ao planejamento para empreender, a grande maioria tem planos, 
mas não economiza dinheiro para isso, ou seja, a realidade de empreender ainda é 
distante para o jovem, não é prioridade no momento. Então, por mais que o jovem 
universitário saiba empreender, conheça os caminhos, ele não está se preparando 
para isso ainda, portanto, não vai empreender no curto prazo. Muitas vezes o jovem 
não guarda dinheiro porque ele realmente não tem. Verifica-se que a universidade 
tem os estudantes com as idéias e o mercado tem o dinheiro para investir.  



Existe vontade e intenção de empreender entre os universitários, porém, 
verifica-se que se trata de uma realidade distante de concretizar e materializar no 
momento. Além disso, a pesquisa apresenta números elevados de estudantes que 
percebem-se como despreparados para empreender. Contudo, 92,7% acreditam 
que é possível aprender a ser empreendedor, ou seja, está aberto ao aprendizado e 
mostra-se possível adquirir conhecimento na IES – o principal motivo do despreparo 
é a falta de conhecimento dos alunos e não a falta de suporte por parte da IES. 

Com relação aos fatores de incentivo ao empreendedorismo, em 2018, a 
internet ganhou da faculdade. Ou seja, se a faculdade quiser influenciar a 
empreender, terá de usar o recurso da internet e potencializar o incentivo, 
considerando que é o meio pelo qual tem melhor comunicação com o jovem.   

As principais vantagens de se empreender jovem, levantadas pelos 
estudantes foram: energia, disposição e saúde, ideias inovadoras, oportunidades, 
entre outras. As principais desvantagens levantadas foram a imaturidade e 
inexperiência.  

O empreendedor exerce forte influência no meio em que vive, pois tem como 
papel a transformação da sociedade em um ambiente melhor e assim cresce como 
indivíduo. Têm-se, portanto uma via de mão dupla, onde o ambiente potencializa o 
empreendedor e o empreendedor potencializa o ambiente (NASSIF et al, 2012).  

A pesquisa na área do empreendedorismo é de grande importância, pois 
promove meios para a melhoria da vida humana. Propõe-se, então, o envolvimento 
do aluno em atividades de extensão acadêmica, pois essa é uma das maneiras em 
que poderá desenvolver seu potencial transformador na sociedade, adquirindo 
experiências e cumprindo seu papel de forma íntegra no contexto pessoal e 
profissional.  

É possível que as universidades interessadas em difundir o 
empreendedorismo se inspirem nos modelos de outras IES que já tem programas e 
atividades que possibilitam o desenvolvimento do empreendedorismo. Existem 
diversos instrumentos que podem ser utilizados como meio de identificar o potencial 
empreendedor baseado nos resultados de questionários, atividades e vivências, 
oferecendo as atividades de acordo com necessidades dos alunos.  

Apesar de a presente pesquisa ter se restringido a apenas uma IES, e, mais 
especificamente, aos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Comunicação Social e Sistemas de Informação Instituição de 
Ensino Superior Uni-FACEF, foi possível descrever essa realidade do jovem 
universitário empreendedor. 
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