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O curso tem como objetivo capacitar e oferecer ferramentas necessárias para o desenvolvimento das habilidades inerentes à criação;
inovação e/ou aprimoramento de ideias, projetos e empreendimentos sociais, tradicionais, culturais e de base tecnológica.

Leia também …… Alunos do Ifes Colatina disponibilizam projetos para produção de videolaringoscópio 3D

Vale destacar que esse será o primeiro curso ofertado pela Incubadora envolvendo toda a Rede Ifes no Espírito Santo e contará com a
participação de 11 Núcleos Incubadores nos seguintes campi: Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina,
Itapina, Linhares, São Mateus, Serra, Venda Nova do imigrante, Vila Velha e Vitória.

Leia também …… Ifes Colatina desenvolve mascaras para doação ao Hospital Silvio Avidos

O curso será gratuito e totalmente a distância, realizado por meio de uma parceria com a empresa DreamShaper; que tem então
atuação no Brasil e na Europa.

São disponibilizadas então 100 (cem) vagas, para inscrições individuais ou de equipes que tenham até 5 (cinco) participantes.

Leia também ….. Ifes de Itapina doa hortaliças para Casa de Repouso em Colatina

As inscrições ocorrerão então no período de 16/06/2020 a 06/07/2020 e serão feitas por formulário disponível no
link: https://forms.gle/zkDQPXRK5CnSghMfA .

Mais informações podem ser obtidas assim pelo e-mail incubadora@ifes.edu.br, ou no edital.

Fonte: Ifes

Publicidade

Este livro coordenado pela professora Rose Mary Lopes, da ESPM-SP, trata de questões fundamentais sobre a Educação
Empreendedora (EE) no Brasil, não se restringindo apenas ao plano teórico-conceitual.

Aqui o leitor encontrará diversos exemplos de como a EE pode ser aplicada, quer no nível de ensino fundamental quer
no nível superior (faculdades e universidades).

Este é um livro para diretores e todos aqueles que decidem sobre programas e cursos, coordenadores de ensino,
orientadores pedagógicos, professores, profissionais responsáveis por educação corporativa, políticos, empreendedores e
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interessados no assunto, para os quais este livro certamente se tornará uma obra de referência.
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