
CENTRO  DE
CARRE IRA

GESTÃO  E
EMPREENDEDOR ISMO

MÓDULO  FUNDAMENTOS



FUNDAÇÃO  WADHWANI

A principal missão da Fundação Wadhwani é acelerar o
desenvolvimento econômico nas economias emergentes,

impulsionando a criação de empregos em larga escala por
meio do empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de
habilidades. Fundada em 2000 pelo Dr. Romesh Wadhwani,
empresário do Vale do Silício, hoje a Fundação está
ampliando o impacto em 25 países da Ásia, África e América
Latina através com diversas iniciativas. 

O curso de Gestão e Empreendedorismo em parceria com a
fundação Wadhwani capacita milhões de estudantes
globais com mentalidade e habilidades empreendedoras,

fornecendo a eles educação empresarial experimental de
alta qualidade, assim: Melhorar as perspectivas de emprego;

incentivar o intraempreendedorismo; Impulsionar o
empreendedorismo a longo prazo.

OBJET IVO   

Inserir nos alunos a
cultura de

empreendedorismo;

Trabalhar Práticas de
Negócios no estudante;

    

Estimular o
Empreendedorismo no
processo de ensino-

aprendizagem 

Estimular a Visão do
Empreendedorismo

METODO

O curso será
desenvolvido por meios
de ações em ambiente

virtual com alunos
sobre o tema de gestão
e empreendedorismo,

praticas inovadoras
através de

metodologias ativas de
ensino – aprendizagem.

INSCR IÇÕES

Inscrições pelo link na
imagem acima. 

Período de inscrições
entre os dias 01/09 a

07/09.

Período do curso:

08/09 a 26/11

Terças e Quintas: 15h às
17h

Nº de vagas: 25

Carga horária: 60h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAOgDrTG6QWB7TDMAtg1Lgu6GPm7OF9GSn1qYjoI6iYNeGJg/viewform?usp=sf_link


INFORMAÇÕES  GERA IS  

O curso possui requisitos próprios para aprovação. As
exigências mínimas serão apresentadas, no ambiente
virtual de aprendizagem de cada curso, aos candidatos
selecionados.
Não há requisito mínimo para concorrer às vagas,
bastando o interesse do candidato pela temática do curso
escolhido.

Os participantes aprovados receberão certificado.

O ambiente virtual de aprendizagem será com a utilização
da plataforma CANVAS.

Aula em ambiente virtual

 MATR ÍCULAS  

Todos os candidatos selecionados serão
automaticamente matriculados no curso
escolhido. 

A entrada dos inscritos dentro das vagas
disponíveis ocorrerá de acordo com a ordem de
inscrição. 

Os candidatos selecionados receberão, no e-mail
informado no ato da inscrição, as orientações
para o primeiro acesso ao ambiente virtual de
aprendizagem do curso. 

Link de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAOg
DrTG6QWB7TDMAtg1Lgu6GPm7OF9GSn1qYjoI6iY
NeGJg/viewform?usp=sf_link


