
 

 

 

  

II CAMPEONATO ESTUDANTIL DE 
EMPREENDEDORISMO (EDIÇÃO 2019) 
 

 
 

MANUAL DO PROFESSOR OU ORIENTADOR QUE EXERCE FUNÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Bem vindos Professores/Orientadores!  

Este manual contém direcionamentos para o melhor engajamento e participação de 

todo o corpo discente e docente neste projeto que visa despertar nossos alunos 

para o importante tema “Empreendedorismo”.  

Para o sucesso deste projeto contamos com vocês professores/orientadores! E para 

esclarecer dúvidas e melhor direcioná-los, segue abaixo um manual bem sucinto 

abordando de forma prática o papel que o professor/orientador desempenhará 

neste projeto.  

 

Na primeira fase: Envio do Material por escrito  

Caberá ao professor(a) orientador(a): 



 

 

 

  

 

 1) Ler todo o regulamento com os alunos interessados em ingressar no projeto com 

seus trabalhos, esclarecendo qualquer dúvida. O professor/orientador deve orientar 

os alunos também sobre a importância do empreendedorismo no Brasil e no 

mundo, sobre o que é necessário para empreender: Plano de negócio, análise de 

mercado, economia, criatividade, etc.  

 

2) Comprometer-se com os grupos que orientará estando presente e motivando os 

alunos a participar com seriedade e criatividade.  

 

3) Direcionar e despertar nos alunos a possibilidade do empreendedorismo. 

Fornecer suporte para que suas ideias sejam transmitidas de forma clara e objetiva.  

 

4) Fazer a devida correção de possíveis erros de ortografia e coerência textual antes 

do envio do material. Verificar se o projeto está de acordo com as exigências 

descritas no regulamento. 

 

5) Orientar sobre os detalhes do projeto: Formato exigido, premiações, prazos e 

avaliações. Acompanhar o prazo final de inscrição e assegurar que os alunos 

interessados concluíram com sucesso o envio do material no site da ACIT. Não 

serão aceitos projetos fora do prazo de entrega.  

 



 

 

 

  

6) Assegurar a participação de todos os membros do grupo do 

início ao fim do projeto, não permitindo que nenhum aluno se sobrecarregue. Sendo 

assim, o professor será responsável pelo acompanhamento da divisão das tarefas, 

promovendo a interação e participação de todos. 

 

Premiação do “II CAMPEONATO ESTUDANTIL DE EMPREENDEDORISMO” 2019 

1) Nesta etapa serão selecionados apenas os 6 projetos finalistas para a entrega 

do Prêmio. Caso o projeto de seu grupo de alunos não tenha sido selecionado, 

caberá ao professor/orientador considerar e revisar todos os pontos positivos, 

crescimento e aprendizados juntamente com a equipe.  

 

2) O professor/orientador e os alunos finalistas deverão comparecer no dia da 

cerimônia de entrega da premiação (13 de Dezembro, no horário que será divulgado 

previamente no site da ACIT) do “II CAMPEONATO ESTUDANTIL DE 

EMPREENDEDORISMO” 2019 para receber os prêmios. Além de todos os alunos 

finalistas, todos os professores/orientadores dos grupos premiados no dia da 

cerimônia receberão uma premiação descrita no regulamento publicado no site da 

ACIT: www.acitaubate.com.br. 

 

3) A premiação ocorrerá em cerimônia promovida pela Associação Comercial e 

Industrial de Taubaté, o local e as demais informações do evento serão publicados 

no site www.acitaubate.com.br com antecedência. 

http://www.acitaubate.com.br/
http://www.acitaubate.com.br/


 

 

 

  

 

Dúvidas? CANAIS DE COMUNICAÇÃO: 

E-mail: marketing.acit@taubate.com.br ou campeonato@taubate.com.br 

Chat no site da ACIT: www.acitaubate.com.br  

Telefone: (12) 2125-8232 | 2125-8212 

Whatsapp: (12) 9 9208-4491 

Atendimento em horário comercial, de segunda à sexta, das 08h30 às 18h00. ACIT – 

Rua Jacques Felix, 675 – Centro / Taubaté 
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