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Mais informações:  
 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/pa

ginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?

aba=p-extensao 

https://ufssemente.wixsite.com/sementeufs 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao
https://ufssemente.wixsite.com/sementeufs


Dia 07/11 

Empreendedorismo 

13h00 
    

13h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

13h00 
Abertura Orquestra 
Sinfônica da UFS e 
Coral 

Performance da 
Orquestra e do Coral 
da Universidade, 
além do hino 
nacional 

Quinteto de Metais 
(Grupo da 
orquestra) 

Hall da Reitoria 

13h30 Abertura Principal 

Apresentação do 
evento, 
agradecimentos e 
falas dos ilustres 
presentes 

Sebrae; Núcleo de 
Empreendedorismo; 
Prefeitura de São 
Cristóvão; PROEX; 
Reitor 

Hall da Reitoria 

     

14h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

14h00 
Ipê: símbolo da 
terra 
empreendedora 

Plantação do símbolo 
do 
Empreendedorismo 
na UFS, o ipê, com 
todos os 
representantes 
ilustres e o público 

Todos os 
convidados 

Cantinho reservado 
pela UFS 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia 

14h30 
Show Case: 
Trajetória da Banda 

A banda Tchandala 
conta a sua trajetória 
em um ambiente 
descontraído com 
muita música e troca 
de experiências com 
o público. 

Banda Tchandala Hall da Reitoria 

     

15h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

15h00 
Palestra Magna: 
Empreendedorismo 
e Inovação 

Cleberson Viera é 
empreendedor, 
professor, 
especialista em RH / 
Estratégias / 
Negócios. Startups, 
Inovação, 
Sustentabilidade e 
internacionalização e 
vem através de um 
ambiente 
descontraído, 
disponibilizado na 
sala interativa, 
compartilhar seus 
conhecimentos no 

Clebérson Vieira Hall da Reitoria 



ramo da inovação 
empreendedora. 

     

16h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

16h00 - 
18h00 

Oficina: Começando 
o meu negócio bem, 
com o tal do 
CANVAS 

A Grand Desings, 
uma empresa de 
consultoria em 
inovação, que 
combina foco nas 
pessoas, 
conhecimentos de 
negócio e design para 
construir o futuro 
vem através da 
oficina com o Canvas 
realizar o 
gerenciamento 
estratégico, 
permitindo 
desenvolver e 
esboçar modelos de 
negócio novos ou 
existentes. 

GrandDesings 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 - 
18h00 

Oficina: Gestão de 
conflito com 
Gamefication 

O facilitador 
Washington Sales, 
doutorando em 
Ciências da 
Propriedade 
Intelectual pela UFS e 
mestre em Ambiente, 
Tecnologia e 
Sociedade pela 
UFERSA vem mostrar 
que é possível 
através da 
gamificação usar 
games em situações 
que você não está 
apenas se divertindo, 
mas fazendo coisas 
sérias como gestão 
de conflitos. 

Prof. Washington 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 - 
18h00 

Oficina: Fotografia 
na prática  

A prática da 
fotografia como meio 
para retratar as 
belezas da Área livre 
- Praça do memorial 
da Democracia , da 
Semana Acadêmica e 
do 
empreendedorismo. 
Tanto para câmera 

John Wesley Santos 
Soares 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  



como para celular 

16h00 - 
18h00 

Oficina: Por uma 
empresa mais visual 

Lizandra Lisboa 
graduanda em 
psicologia pela 
faculdade Pio X e 
integrante do Núcleo 
de 
Empreendedorismo 
apresenta como a 
parte visual do 
ambiente de trabalho 
está diretamente 
ligada à sua 
produtividade. 

Lizandra Lisboa  

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  
Área livre  

16h00 - 
18h00 

Oficina: Insights 
empreendedores 

Elias Cordeiro 
graduando em 
Engenharia Química 
e membro do Núcleo 
de 
Empreendedorismo, 
atuando na área de 
Planejamento 
Estratégico e 
Mensuração, vem 
através da oficina 
estimular e 
possibilitar o 
desenvolvimento de 
novas ideias e 
potencializar as já 
existentes através e 
insights e 
comportamentos 
empreendedores. 

Elias Júnior  

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  
Área livre  

16h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

16h00 - 
17h00 

Show Case: 
Universitário 
também sabe 
empreender 

Erick Dantas, mais 
conhecido como 
Mamute, contará 
como foi o início da 
sua banda e os 
desafios enfrentados 
por ser um 
universitário, jovem 
e do ramo musical. 

Mamutão 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  
 

16h00 - 
17h00 

Papo-Reto: 
Bastidores com o 
palestrante 

Cleberson Viera é 
empreendedor, 
professor, 
especialista em RH / 
Estratégias / 
Negócios. Startups, 
Inovação, 
Sustentabilidade e 

Cleberson Vieira 
Sala Interativa (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 



internacionalização e 
vem através de um 
ambiente 
descontraído, 
disponibilizado na 
sala interativa, 
compartilhar seus 
conhecimentos no 
ramo da inovação 
empreendedora. 

16h00 - 
17h0 

Papo-Reto: Aluno já 
pode ser 
empreendedor sim 

Arnon, conhecido 
como Arnon dos 
Botos, é estudante de 
Engenharia 
Agronômica da UFS, 
empreendedor e vem 
compartilhar suas 
experiências e 
desafios enfrentados 
enquanto estudante e 
ao mesmo tempo 
empreendedor de um 
negócio que só vem 
crescendo, 
fortalecimento da 
identidade das 
pessoas através de 
produtos 
personalizados. 

Arnon Novais 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 - 
17h00 

Papo-Reto: Desafios 
para criar uma 
arquitetura para 
essência do negócio 

Responsável pela 
arquitetura do Geek 
Café, novo 
empreendimento na 
Universidade Federal 
de Sergipe, irá bater 
um papo com o 
público sobre os 
desafios como 
arquiteto, as 
inspirações para o 
projeto do Geek e 
outros da sua 
carreira.  

André Viana 
(Arquiteto) 

Up In the Game 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 

16h00 - 
17h00 

Papo-Reto: Os 
desafios de 
empreender na 
Fonoaudiologia 

Aline Fontes mestre 
em fonoaudiologia 
pela UFMG, 
pós em voz e canto. 
Professora da UFS 
apresenta os desafios 
e as estratégias 
utilizadas para 
empreender na 
fonoaudiologia. 

Fonoaudióloga Aline 
Fontes 

Minha dose de café 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 



16h00 - 
17h00 

Mentoria 
empreendedora 

Consultor do SEBRAE 
disponibiliza dicas 
rápidas para 
empreendedores 
iniciantes, a fim de 
desenvolver os 
convidados. 

Consultor SEBRAE 
Olá parceiros (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

     

17h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

17h00 - 
18h00 

Papo-reto: Novos 
formatos de 
empresa 

A PAGGCERTO é um 
novo formato de 
empresa que usa a 
tecnologia de forma 
inteligente, por isso 
criam uma gestão de 
pagamentos 
diferentes, criada 
especialmente para 
entregar a melhor 
experiência para seus 
clientes e está 
disponibilizando-se 
para bater um papo 
com os participantes 
da SEMENTE para 
uma troca de 
experiências e 
compartilhamento de 
saberes. 

PAGGCERTO 
Minha dose de café 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 

17h00 - 
18h00 

Papo-reto: cultura e 
empreendedorismo 

Como encontrar 
cultura, arte, lojas, 
comunidade e 
representatividade 
em um só lugar 

DOCA (Rafael)  
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

17h00 - 
18h00 

Papo-Reto: Os 
desafios do 
empreendedorismo 
em Sergipe 

Arthur, integrante do 
Caju Valley, vem 
através de uma 
conversa linear 
representar a Caju 
Valley que é um 
ambiente digital, 
centralizador do 
movimento de 
Startups que a cada 
dia ganha mais força 
no Estado de Sergipe. 

Cajuvalley (Arthur) 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

17h - 18h 
Bate papo mundo 
além do Brasil 

Conversa sobre 
intercâmbio, estágios 
em startups e o 
universo start 

Aiesec e Aracê Neto 
Olá parceiros (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

17h00 - Papo-Reto: LOL! O Papo-reto afim de Equipe LOL UFS Up in the game (Espaço 



18h0 universo que fatura 
bilhões 

debater sobre o 
universo gamer, 
precisamente o de 
LOL, quanto ao 
crescimento, 
diversidade, 
faturamento e espaço 
no mercado que vai 
além de uma simples 
diversão 

da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

17h00 - 
18h0 

Exposição Projetos 
PROEX 

A sala virtual da 
PROEX estará na 
SEMENTE com 
exposições de 
projetos e um bate-
papo para fomento 
de projetos de 
extensão na UFS 

Equipe PROEX e 
Núcleo de 
Empreendedorismo 

Sala Interativa (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

     

18h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

18h00 
Painel: Que bicho é 
esse chamado 
empreendedorismo? 

O painel irá reunir 
empreendedores 
para uma discussão 
sobre "que bicho é 
esse chamado 
empreendedorismo?" 
com o objetivo de 
desmistificar e 
aprofundar sobre o 
assunto.  

PAGGCERTO, Caju 
Valley e Bbottons 

Hall da reitoria 

18h00 Lab empreendedor 

Desenvolvendo o 
desafio 
empreendedor do 
dia, utilizando as 
ferramentas do lab. 

Prof. DSc. Lara 
Arguelho 

Sala Interativa (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

18h00 
Workshop: Modelar 
personagens vai 
além da criação 

Elaborar 
personagens a partir 
da essência, 
características e vida 
para assim cria-los 
em 3D 

Empresa de games 
Up in the game (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

18h00 
Papo reto: Nem só 
de palavras se faz 
um poeta 

Papo-Reto com o 
poeta Inácio, falando 
sobre criatividade, 
regionalidade e os 
desafios de um poeta 
sergipano 

Poeta local 
Minha dose de café 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 

18h00 

Papo reto: 
Fotografia é arte, 
fotografar é 
empreender 

Encontro de 
fotógrafos para 
discutirem sobre 
fotografia e novos 

A Maré (Dupla 
criativa) e 
Maviretrata 

Olá parceiros (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 



formatos de 
empreendimento na 
área 

18h45 Desafio Redbull 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

 

 

 

 

Dia 08/11 
Educação Empreendedora 

     
13h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

13h00 Grupo de Dança 
Apresentação do grupo 
de dança 

Grupo Street Dance Tenda Circo (SEMAC) 

13h00 História inspiradora 

Contos de histórias 
inspiradoras de 
pessoas reais 
compartilhando suas 
experiências e desafios 

Convidado 

A minha dose de 
cafeína (Espaço da 
Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

13h00 
Mentoria educação 
empreendedora 

Dicas rápidas para 
educadores que 
buscam inovação, 
criatividade e 
alternativas de 
aprendizagem 

Consultor SEBRAE 
Olá parceiros (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

13h00 
Me chame para o 
play 

Jogos sejam analógicos 
ou digitais, tabuleiros 
ou de cartas, a diversão 
chega ao melhor ápice 
quando temos alguém 
para se divertir. Que tal 
chamar o friend para 
um play? 

Aberto ao público 
Up in the game 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 

13h00 
Design Thinking 
para educadores, 
apenas! 

O que é Design 
Thinking, qual sua 
relação com a educação 
e como eu educador 
posso utilizar como 
ferramenta para meus 
alunos 

Micaele; Marcel 
(Núcleo de 
Empreendedorismo) 

Sala Interativa (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

13h30 Coral CODAP 
Apresentação do grupo 
CODAP 

Coral CODAP Tenda Circo (SEMAC) 

     



14h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

14h00 
Exposição Projetos 
PROEX 

A sala virtual da PROEX 
estará na SEMENTE 
com exposições de 
projetos e um bate-
papo para fomento de 
projetos de extensão na 
UFS 

Equipe PROEX e 
Núcleo de 
Empreendedorismo 

Sala Interativa (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

14h00 
Me chame para o 
play 

Jogos sejam analógicos 
ou digitais, tabuleiros 
ou de cartas...a 
diversão chega ao 
melhor ápice quando 
temos alguém para se 
divertir. Que tal chamar 
o friend para um play? 

Aberto ao público 
Up in the game 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 

14h00 

Papo-reto: Dos 
quadrinhos para 
uma boa xícara de 
café 

O Geek café é uma 
cafeteria localizada na 
Universidade Federal 
de Sergipe que através 
de um ambiente 
descontraído e 
tematizado trouxe 
comodidade e cafés 
diferenciados. irão 
compartilhar com o 
público como foi o 
surgimento da ideia e 
todos os passos para 
que a torna-se 
realidade. 

Geek Café  
Minha dose de Cafeína 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 

14h30 
Conhecimento além 
das fronteiras 

Conversa com a galera 
da Wizard sobre 
oportunidades, 
conhecimento, 
aperfeiçoamento 
profissional e pessoal 
quando vai além das 
fronteiras 

Wizard 
Olá parceiros (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

14h30 Show Case 

Debater sobre o mundo 
artístico, a música, 
cultura, arte e 
criatividade com 
músicos locais 

João Gabriel Tenda Circo (SEMAC) 

     

15h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

15h00 Palestra Magna 
 

A definir Tenda Circo (SEMAC) 

A 
partir 
das 

Vamos relaxar? 
A tenda da empresa 
Tranquilize estará no 
evento para 

Tranquilize Cantinho do Sossego 



15h00 disponibilizar o 
cantinho para 
relaxamento e sossego 
do público 

     

16h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

16h00 
- 
18h00 

Oficina - Games para 
Aprendizagem  

A oficina de Games 
para a aprendizagem 
tem por objetivo trazer 
uma forma diferente e 
mais dinâmica uma 
aprendizagem de 
qualidade e diversa. 
Realizada pelo 
professor Washington,  

Prof. Washington 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 
- 
18h00 

Oficina - Design 
Thinking para 
Educadores 

Utilização de 
metodologia de 
inovação para 
desenvolver soluções 
de ensino e 
aprendizagem. Sendo 
realizado pelos 
discentes e membros 
do Núcleo de 
Empreendedorismo da 
UFS.  

Micaele Pereira e 
Marcel Santos 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 
- 
18h00 

Oficina - Inbook 
Criativo 

Possui como finalidade 
de mostrar que a 
criatividade é 
característica de todos 
e que pode ser aguçada 
a partir de 
determinadas 
atividades. Ministrado 
pela professora 
Doutora em História 
Social Janaina Mello. 

Profa. Janaína - 
Doutora em História 
Social (UFRJ) 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 
- 
18h00 

Oficina: Aprender, 
desaprender e 
reaprender 

Participantes do 
ConheCER (Encontro 
Nacional de Educação 
Empreendedora - 
SEBRAE) 
compartilharão o 
formato de 
aprendizagem através 
da aceitação que errar, 
praticar e contar 
história é parte da 
aprendizagem 

Elias Júnior e Otávio 
Paulino 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 Atividade Descrição Convidado Onde 



16h00 
- 
17h00 

Papo-Reto: Ligas 
como fomento 
profissional 

Apresentação dos 
projetos da Serbaja e 
Araras, assim como um 
bate-papo sobre 
campeonatos, desafios 
em tornar seus 
projetos possíveis e 
como a experiência se 
torna transformadora 
para os envolvidos  

Ligas Acadêmicas 
(Serbaja e Araras) 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 
- 
17h00 

Papo-Reto: O Sebrae 
como 
impulsionador ao 
fomento da 
educação 
empreendedora 

Explanação dos 
impulsos 
empreendedores 
existentes para o 
fomento a uma 
educação mais ativa, 
impactante para alunos 
e sociedade, integrada 
e inovadora 

Rosana (Sebrae) 
Olá Parceiros (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

16h00 
- 
17h00 

Papo-Reto: 
Educação no 
terceiro setor 

Atuação do terceiro 
setor, projetos e ONGS, 
na educação.  

O Projeto dos 
Sonhos. Ângelo 
Santos 

Minha dose de café 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 

16h00 
- 17h0 

Papo-Reto: Nos 
bastidores com os 
palestrantes. 

Troca de experiências, 
desafios na educação 
empreendedora e uma 
conversa com o 
palestrante do dia 

Convidado da 
Palestra Magna 

Sala interativa (Espaço 
da Tenda II- Praça da 
Democracia ) 

16h00 
- 
17h00 

Papo-Reto: 
Empresas juniores 
como fomento 
profissional  

Empresas juniores são 
empresas sem fins 
lucrativos geridas por 
alunos dos cursos de 
instituição superior, a 
fim de fornecerem 
serviços ou produtos 
da área profissional do 
curso. Debate sobre o 
papel das empresas 
juniores perante a UFS 
e como um dos 
fomentos ao aluno ao 
empreendedorismo, 
profissionalismo e até 
mesmo em âmbito 
pessoal 

Laís - SerJúnior; 
Gustavo - Edificar-
SE; Priscila - Easy Jr 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

16h00 
- 
17h00 

O mundo da 
programação de 
games não é tão 
difícil assim, vai! 

O que é programação, 
códigos, backlog no 
universo game e as 
melhoras formas de 
como ver um bicho de 
7 cabeças na verdade 
ser sua principal fonte 
de solução  

Convidado 
Up in the game 
(Espaço da Tenda II- 
Praça da Democracia ) 



     

17h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

17h00 
- 
18h00 

Papo-Reto: Ligas 
Acadêmicas. 

Ligas Acadêmicas e a 
experiência 
proporcionada entre o 
meio acadêmico e o 
profissional com 
discentes do curso de 
Medicina da UFS. 

Representantes de 
Liga Acadêmica 

Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

17h00 
- 
18h00 

Papo-Reto: Nos 
bastidores com os 
palestrantes e 
educadores 

Troca de experiências, 
desafios na educação 
empreendedora e uma 
conversa com o 
palestrante do dia 

Convidados do 
painel: "Educação e 
Empreendedorismo: 
melhor combinação 
que há!" 

Sala interativa 

17h00 
- 
18h00 

Educação e o 
universo digital 4.0 

Papo-reto para debater 
a linha tênue entre a 
educação e o mundo 
digital. Os desafios de 
um professor na era 
digital 

Prof. Gilton 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

17h00 
- 
18h00 

Papo-Reto: 
Professores e 
Empreendedorismo 

O papel dos 
professores no fomento 
ao empreendedorismo 
com a especialista em 
educação 
empreendedora pela 
PUC - Rio, professora 
Dayse Prado. 

Dayse Prado Minha dose de café 

17h00 
- 
18h00 

Gamification: o 
game da vida real 

Descubra como tornar 
atividades simples 
mais interativas e 
interessantes com o 
gamefication 

Convidado Up in the game 

17h00 
- 
18h00 

Escrita criativa  

Escritores, poetas, 
romancistas, 
sonhadores, 
propagadores das 
histórias reais do nosso 
povo. Viu? Alunos não 
são só para escreverem 
anotações 

Prof. Igor Gadioli 
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

17h00 
- 
18h00 

Me formei, e agora? 

Papo-Reto sobre como 
aproveitar o curso para 
o melhor preparo 
profissional e como 
conhecer melhor o 
mercado para 
aumentar as chances 
de sucesso na profissão 

CIEE Olá parceiros 

     



18h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

18h00 

Painel: a educação 
empreendedora e os 
desafios de pratica-
la" 

O painel reúne 
educadores para uma 
discussão sobre "a 
educação 
empreendedora e os 
desafios de pratica-la" 
com o objetivo de 
desmistificar e 
aprofundar sobre o 
assunto.  

Dayse Prado; Rosana 
(SEBRAE); Augusto 

Tenda Circo (SEMAC) 

18h00 Lab empreendedor 

Desenvolvendo o 
desafio da educação do 
dia, utilizando as 
ferramentas do lab. 

Prof. DSc. Lara 
Arguelho 

Sala Interativa 

18h00 
Alunos, os 
protagonistas da 
nova era 

O ensino focado no 
aluno como 
protagonista e 
professor como 
facilitador de 
aprendizagem 

Convidado Minha dose de cafeína 

18h45 Desafio Redbull  
Área livre - Praça do 
memorial da 
Democracia  

 

 

 

Dia 09/11 
Empreendedorismo Social 

     
13h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

13h00 
Me chame para o 
play 

Jogos sejam analógicos 
ou digitais, tabuleiros ou 
de cartas, a diversão 
chega ao melhor ápice 
quando temos alguém 
para se divertir. Que tal 
chamar o friend para um 
play? 

Aberto ao público 

Up in the 
game 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

13h00 
Exposição Projetos 
PROEX 

A sala virtual da PROEX 
estará na SEMENTE com 
exposições de projetos e 
um bate-papo para 
fomento de projetos de 
extensão na UFS 

Equipe PROEX e 
Núcleo de 
Empreendedorismo 

Sala 
Interativa 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

13h30 Show Case Debater sobre o mundo Vinicius Santiago Tenda Circo 



artístico, a música, 
cultura, arte e 
criatividade com músicos 
locais 

(SEMAC) 

     

14h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

14h00 
- 
15h00 

Lab empreendedor 

Desenvolvendo o desafio 
da sociedade, utilizando 
as ferramentas do lab. 
empreendedor que tem 
por objetivo desenvolver 
soluções para cases reais. 
Tendo como facilitador o 
Núcleo de 
Empreendedorismo.  

Prof. DSc. Lara 
Arguelho 

Sala 
Interativa 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

14h00 
- 
15h00 

Me chame para o 
play 

Jogos sejam analógicos 
ou digitais, tabuleiros ou 
de cartas, a diversão 
chega ao melhor ápice 
quando temos alguém 
para se divertir. Que tal 
chamar o friend para um 
play? 

Aberto ao público 

Up in the 
game 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

14h00 
- 
15h00 

Economia Criativa 

Bate-papo sobre a 
economia criativa e como 
isso é possível em 
Sergipe. Trazendo 
perspectivas para 
empreendedores, artistas 
e afins 

Consultor SEBRAE 

Olá 
Parceiros 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

14h00 
- 
16h00 

Oficina: Reciclar 
papel e produzir 
papel semente 

A oficina de Reciclagem 
de papel e produção de 
papel semente consiste 
em usar processos de 
reciclagem de papel sem 
químicas e também 
acrescentar sementes 
germináveis nele. Tem 
por objetivo trazer como 
resultado é um papel 
biodegradável, que pode 
ser plantado na terra. 
Conta com a facilitadora 
Naná Oliveira, 
microempreendedora, 
estilista e costureira. 

Nana Oliveira  

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  

14h00 
- 
16h00 

Oficina: Produção de 
Bonecas de barro 

A oficina de como 
produzir bonecas de 
barro, através de técnicas 
passada de geração em 
geração e costuma 

Tânia Aguiar 

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  



retratar os personagens 
de forma cartunista 
ministrada pela 
bonequeira Taina Aguiar 

14h00 
- 
16h00 

Oficina: 
Ferramentas de 
atuação para o 
terceiro setor e 
projetos sociais.  

Organização sem fins 
lucrativos, com presença 
marcada em quase 40 
países no mundo. Atua 
no âmbito do 
empreendedorismo 
social, desenvolvendo 
ações e/ou projetos que 
estimulem o 
empoderamento, 
sustentabilidade e 
geração de renda em 
comunidades. 

ENACTUS-UFS 

Minha dose 
de café 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

     

15h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

A 
partir 
das 
15h 

Sessões de 
Relaxamento com 
produtos 
fitoterápicos  

A tenda da empresa 
Nefrite estará no evento 
para disponibilizar o 
cantinho para 
relaxamento e sossego 
do público -Escalda Pés; - 
Tratamento de pele com 
argila; - Trufas relaxantes 

Ingred Nefertiti 
Cantinho do 
Aconchego 
(Tenda) 

15h30 
- 
16h30 

Papo-Reto: A 
metodologia "Fora 
da caixa" para 
inspirar a 
criatividade de 
crianças 

Inspirando a criatividade 
de crianças por meio de 
atividades lúdicas e 
práticas, como robótica, 
judô, reforço escolar, 
oficinas e dinâmicas, 
centrado na metodologia 
“fora da caixa”. 

Instituto Irradiar 

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  

15h30 
- 
16h30 

Papo-Reto com 
Almir do Picolé 

A Creche Ação Solidária 
Almir do Picolé, 
atualmente atende a 86 
crianças que são 
beneficiadas pelo 
trabalho de Almir do 
Picolé. Cestas básicas, 
atendimento médico, 
educação, quatro 
refeições diárias, são 
alguns dos auxílios 
prestados a elas e suas 
famílias. 

Almir do Picolé 

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  

15h30 
- 
16h30 

Papo-Reto com 
Linda Brasil sobre a 
CasAmor 

O Casa Amor é um 
projeto pensado para 
acolhimento da 

Linda Brasil 
Área livre - 
Praça do 
memorial 



população LGBTQI na 
cidade de Aracaju 

da 
Democracia  

15h30 
- 
16h30 

Papo-Reto com 
Império da 
Sobrancelha 
(Imperium Studio 
da Beleza) 

Responsável por um 
projeto social a qual 
fazem o processo de 
micro pigmentação em 
sobrancelhas de mulher 
com câncer 

Vanessa Zambanine 

Minha dose 
de café 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

15h30 
- 
16h30 

Papo-Reto com 
Nefertiti: Cuidando 
das pessoas e da 
natureza com fito 
cosmética artesanal 

Duas sócias com a 
mesma preocupação e 
interesse decidem iniciar 
um projeto “natural” e de 
cuidado para as pessoas, 
a fito cosméticas 
artesanal. Que são 
cosméticos cujos 
princípios ativos são 
extratos integrais de 
vegetais, óleos vegetais, 
produtos que não 
agridam o organismo. 

Ingred Nefertiti 

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  

15h30 
- 
16h30 

Papo-reto com 
Ingrid Freitas (Tem 
um veggei aí?) 
|Christy Monteiro 
(Conexão veggei) 

Ingrid aborda o tema 
veganismo de maneira 
dinâmica; atrelando-o a 
temas como 
empreendedorismo e a 
movimentos sociais. 
Possui uma page no 
Instagram pela qual 
conscientiza a sociedade 
dos benefícios do 
veganismo e como ele 
vem impactando a 
sociedade nos dias 
atuais. 

Ingrid Santos 
Freitas e Christy 
Monteiro  

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  

15h30 
- 
16h30 

Papo-Reto: 
Cooperativas de 
mangabeira 

Bate-papo das mulheres 
que trazem o elemento 
regional como 
empreendimento e novas 
perspectivas de renda, 
trabalho, arte e 
desenvolvimento 

As mangabeiras 

Olá 
parceiros 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

15h30 
- 
16h30 

Papo-Reto: 
Cooperativa de 
Doces 

Bate-papo das mulheres 
que usam e abusam do 
doce como 
empreendimento e novas 
perspectivas de renda, 
trabalho, arte e 
desenvolvimento 

Doces de São 
Cristóvão 

Up In the 
Game 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

     



16h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

16h00 
- 
16h30 

Atividade 
Integrativa 

No espaço da praça, 
grupos de hipnose irá 
entreter o público com 
táticas e atividades 
integrativas 

Grupo HipnoSE 

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  

16h00 
- 
16h30 

Atividade 
Integrativa: 
Primeiro start para 
hábitos mais 
conscientes 

Com o intuito de mostrar 
ao público que um hábito 
consciente não precisa 
esperar para amanhã, a 
equipe Aracaju Lixo Zero 
irá fazer uma ação para 
conscientizar na prática 

(Lázaro)Aracaju 
Lixo Zero 

Espaços da 
UFS 

16h00 
- 
16h30 

Papo-Reto: Nos 
bastidores com os 
palestrantes do 
painel 

Troca de experiências, 
desafios na educação 
empreendedora e uma 
conversa com o 
palestrante do dia 

Convidado do 
painel - Sicoob 

Olá 
Parceiros 
(Espaço da 
Tenda II- 
Praça da 
Democracia 
) 

16h30-
17h00 

Atividade 
Integrativa 

Sessão de meditação com 
a docente Tereza Raquel 
do Departamento de 
Fonodiologia  

Prof.ª Tereza 
Raquel 

Área livre - 
Praça do 
memorial 
da 
Democracia  

     

17h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

17h00 
- 
18h00 

Palestra Magna: 
Responsabilidade 
social e os negócios 
de impacto social 

AB InBev A importância da 
responsabilidade social e 
os negócios de impacto 
social, como isso tem 
crescido no Brasil, e o que 
a AB InBev tem feito e 
busca contribuir para gerar 
e apoiar cada vez mais o 
impacto social 

AmBev 
Tenda Circo 
(SEMAC) 

     

18h00 Atividade Descrição Convidado Onde 

18h00 
-19h00 

Painel: Os novos 
holofotes: 
Empreendedorismo 
Social e suas 
perspectivas de 
atuação 

Sicoob- Cooperativismo 
Financeiro e Capitalismo 
consciente; Naná Oliveira 
- Microempreendedora, 
Estilista e Costureira; 
Almir - ONG Os novos 
holofotes: 
Empreendedorismo 
Social e suas 
perspectivas de atuação 
profissional e pessoal. 

Sicoob; Nana 
Oliveira; Almir do 
picolé 

Tenda Circo 
(SEMAC) 

 



 

 


