SEMINÁRIO TEMÁTICO
Programa Startup Dom:
Construindo legados:
como pensam e agem os grandes líderes e empreendedores

Sábados: 08:30 às 13:00
I – PROFESSOR: Rafael Lustosa – MBA em Gestão Estratégica / Consultor de Inovação CorporativaNeo Ventures / Engenheiro de Produção.
II – TEMA GERAL: Como pensam e agem os grandes empreendedores.
III – OBJETIVO: Apresentar e discutir com os estudantes as novas tendências tecnológicas e de mercado
e seus impactos na sociedade; apresentar os conceitos de criatividade, inovação, empreendedorismo e
startups; identificar o perfil empreendedor dos alunos e oportunidades para desenvolvimento; estudar o
conceito de mindset de crescimento; explorar pensamentos e atitudes de grandes empreendedores e
líderes mundiais.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Tendências; empreendedorismo, liderança, mindset de crescimento,
transformação, legados, startups
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas, leitura orientada, apresentação de cases, debates e painel.
VI – AVALIAÇÃO: Produção e apresentação de trabalho prático ao longo do seminário.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 04 encontros.
Mês
Setembro
Outubro
Outubro
Novembro

Dias de aula
26
17
31
14 (painel final)

IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os períodos.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 14/09 a 21/09 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Período para cancelamento: 22/09 a 23/09 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) Efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00 (Duzentos e dez reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
novembro e dezembro de 2020.
 O (a) estudante beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento por meio de boleto bancário;
2º) Participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) Ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) O seminário é gratuito;
2º) Participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) Ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

