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UM CANAL ABERTO PARA A INOVAÇÃO 

 A vida acadêmica deve ser sempre associada à prática profissional. Essa 

ligação é normalmente difícil de ser alcançada, pois fomos doutrinados a 

colocarmos uma lacuna enorme entre teoria e prática. Na verdade, a teoria não 

sobrevive sem a prática, assim como a academia não sobreviver sem a 

sociedade. Entender isso pressupõe desconstrução dos paradigmas 

tradicionais. 

Neste contexto, a Faculdade de Iporá inova ao criar a Revista 

Empreendedorismo em Ação. Uma revista multidisciplinar que nasce com DNA 

extensionista, buscando aproximar, não só teoria e prática, mas também 

academia, empresas e sociedade. 

O protagonismo neste contexto deve ser sempre do discente. O discente 

nas empresas, na sociedade e na própria academia; aplicando a teoria e 

vivenciando a prática. Aqui a crítica científica contribuirá ao desenvolvimento 

cultural, a inovação, a criatividade e ao novo. Sim, a ciência caminha de mão 

dadas com a extensão. São alicerce da academia. 

Aos docentes essa é uma oportunidade ímpar, pois possibilitará o registro 

das ações e práticas já executadas no dia a dia da sala de aula. Esse registro 

servirá como marco de boas lembranças e evidências de que o profissional está 

marcando a vida de seus acadêmicos ao oportunizar experiências práticas, 

sociais e profissionais. A construção do docente, necessariamente passa por 

essa gratificante etapa. 

Por fim, desejamos que a criação da Revista Empreendedorismo em Ação 

seja um canal para a inovação. Ideias movem o mundo, nos permitamos criá-las 

e registrá-las aqui! 

Equipe Editorial 

Revista Empreendedorismo em Ação 
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Conscientização sobre os riscos na pandemia COVID-19 

Joyce Ribeiro do Carmo1; Duria de Oliveira2 

 

 Com o avanço da Pandemia conhecida como COVID-19 muita 

desinformação circulou nas redes sociais a respeito da doença. Essa 

desinformação apresentou demasiadamente resiliente, ao ponto de serem 

compartilhadas em grupos de mídias sociais falsas prescrições “salvadoras” 

associadas a COVID-19. 

 Associado a isso, uma falsa narrativa de que havia remédio eficaz 

contra a COVID-19, foi amplamente divulgado por órgãos governamentais e a 

automedicação passou a ser a tônica do momento. Muitos cidadãos, ao simples 

sintoma de gripe, fizeram uso de medicamentos em dose, frequência e período 

não acompanhados por um médico. 

Há vários riscos associados a automedicação, dentre eles: intoxicação, 

interação medicamentosa, alívio de sintomas que mascara o diagnóstico correto 

da doença, reação alérgica, dependência, resistência ao medicamento, etc. 

Cientes desta realidade, foram realizadas lives no âmbito da Faculdade 

de Iporá, a fim de esclarecer questões sobre a COVID-19 e a automedicação. 

Esses eventos foram criados pela coordenação do curso de farmácia em 

associação com o Centro Acadêmico de Farmácia Caleb Bradham. A figura a 

seguir apresenta tais pôsteres de divulgação. 

  
Figura 1. Cartazes de divulgação de lives a fim de esclarecer a população sobre os 

riscos da pandemia e na pandemia de COVID-19. 

O assunto foi amplamente discutido com profissionais com alta 

experiência (mestrado, doutorado e experiência profissional) na área das 

ciências farmacêuticas. 

1Coordenadora do curso de Fármácia, Faculdade de Iporá, Mestre, e-mail: agencia@fai.edu.br  
(autora correspondente)  
2Professora, Faculdade de Iporá, Especialista. 

 

mailto:agencia@fai.edu.br
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Perguntas foram realizadas, por acadêmicos e integrantes da população. 

A figura a seguir destaca a interação discente durante a live. 

 

Figura 2. Registro de momentos da live realizada pelos professores e acadêmicos de 

Farmácia da FAI. 

 Assuntos polêmicos foram tratados, tais como o uso indiscriminado da 

hidroxicloroquina e da Ivermequitina. O papel do farmacêutico no contexto da 

automedicação também foi abordado. 

Ainda neste contexto gentilmente atendeu ao convite da coordenadora de 

farmácia da Faculdade de Iporá a Secretária de Saúde do município de Iporá-

Goiás. Na ocasião o tema foi retomado e a secretária ressaltou a importância do 

acompanhamento médico no tratamento da COVID-19. Ademais, a secretária, 

atualizou a população sobre as condições de leitos no município, número de 

casos e ações preventivas, tais como o distanciamento social, o uso de 

máscaras, periodicidade na higienização das mãos, etc. A figura a seguir 

apresenta um registro deste momento. 

 

Figura 3. Registro de live realizada no Instagram apresentada pela Profa. Joyce Carmo, 

com a secretária de saúde do município de Iporá, Daniela Sallum, Goiás. 

Por fim, foram momentos de grande valia a formação profissional dos 

acadêmicos e esclarecimento a sociedade. Não obstante, há muito que ser feito, 

pois a desinformação avança rapidamente nas mídias sociais e ações que 

busquem esclarecer o perigo da automedicação são de grande valia para a 

saúde da sociedade. 
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A Faculdade de Iporá vem cumprindo sua missão social no contexto da 

informação e proteção da sociedade e isso vem sendo realizado com a 

participação efetiva dos acadêmicos. 
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O alcance do PODCAST em atividades extensionistas 

Isaac de Matos Ponciano1; Marlucia Pinheiro de Oliveira Caetano2; Aline dos Santos 

Sousa2; Leandro Ribeiro Miwa2; Wender Vitor Martins dos Santos3 

 

O contexto acadêmico apresenta diversos desafio para todos os agentes 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Podemos destacar como 

desafios, a constante modificação da regulação que envolve o ensino superior, 

a necessidade de maior interação entre sociedade, empresas e a academia, a 

formação docente e discente que precede a atuação em sala de aula, etc. 

Neste contexto, o Ministério da Educação, por meio da Câmara de 

Educação Superior estabeleceu as diretrizes da Extensão na Educação Superior 

Brasileira (Resolução Nº7, de 18 de dezembro de 2018). 

Essa nova normativa apresenta em sua essência meio e fundamentos 

para que a extensão seja uma atividade básica das universidades e ressalta sua 

contribuição na formação de profissionais humanos e atentos a demandas reais 

da sociedade. É um texto realmente elevado e que coloca a extensão no patamar 

apropriado: fundamento da academia. 

Em consequência, muitas foram as iniciativas que buscaram aproximar a 

academia da sociedade. Veio então o período de afastamento social devido às 

conseguência da pandemia COVID-19. Ora, a extensão pode ser realizada a 

distância, mas ela se dá essencialmente de forma presencial (Art. 9º, da referida 

resolução). O contato com a sociedade é realmente um dos meios mais 

eficientes de realizar extensão, fundamento preconizado pela própria normativa 

do Ministério da Educação. 

Novamente, um novo desafio. Isso mesmo um desafio dentro de outro! 

Como fazer extensão a distância? As possibilidades são inúmeras, a saber: 

cursos on-lines, lives, postagens informativas nas redes sociais, atendimento e 

consultorias on line, PODCAST, etc. 

Nesta curta comunicação, objetivamos apresentar uma iniciativa de 

criação de um PODCAST no âmbito da Faculdade de Iporá. 

Um PODCAST institucional foi criado a fim de abrigar todas os 

PODCASTs produzidos pela Instituição de Ensino Superior (IES). Essa decisão 

se deu no âmbito do Núcleo Estruturante Pedagógico, e objetivou que o número 

de acesso fosse facilmente monitorado pelo núcleo de extensão da instituição. 

Ademais, a “concentração” da produção de PODCASTs possibilitou a 

padronização do produto final. 

1Coordenadora do Núcleo de Extensão, Faculdade de Iporá, Doutor, e-mail: isaac.poncinao@fai.edu.br 
(autor correspondente)  
2Coordenadores de Curso de Graduação, Faculdade de Iporá; 
3Coord. Adjunto Agência Empreendedora, Faculdade de Iporá, Especialista. 

 

 

mailto:isaac.poncinao@fai.edu.br
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O nome escolhido foi NICCAST e o Slogan “NICCAST: o PODCAST da 

FAI”. A figura a seguir é apresentada a página inicial do PODCAST, que pode 

ser acessada em: https://anchor.fm/isaac-de-matos-ponciano 

 

 

Figura 1. Página inicial do PODCAST da Faculdade de Iporá. 

A partir de então uma metodologia basilar foi criada para auxílio na 

produção de PODCASTs. Antes de descrever a metodologia cabe salientar que 

trata-se apenas de uma orientação, não uma norma. 

Roteiro 

A criação do PODCAST, parte de um roteiro e sempre que possível deve 

ser produzido em conjunto com os discentes, ou para os eles. O ideal é que seja 

abordados temas interessantes a sociedade ou mesmo a academia. Lembremo-

nos que o alvo é sempre servir a sociedade. 

Gravação 

Após a criação do roteiro, executa-se o que foi planejado. Também nesta 

etapa busca-se a integração discente e sociedade. Ao longo do processo de 

produção o discente aprenderá naturalmente a produzir um PODCAST, pois 

participará de todas as etapas. 

A gravação dos áudios é uma etapa importante e pode ser feita em partes 

no Aplicativo WhatsApp. Os arquivos gravados podem ser baixados e inseridos 

na plataforma Anchor (Figura 1). Pode-se ainda adicionar efeitos sonoros criados 

pela sistema anchor de divulgação de PODCASTs. Essa etapa é bem intuitiva e 

deve ser redescoberta a cada episódio gravado, visto que a plataforma da 

Anchor está em constante atualização. 

Outra forma, é produzir um PODCAST ao vivo. Basta clicar e iniciar a 

gravação dentro da plataforma. Assim como o método de adição de áudios, essa 

etapa também é bem intuitiva. 
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Divulgação 

Naturalmente, é preciso divulgar o produto final para o maior número de 

pessoas. Isso pode ser feito empregando sites institucionais, mídias sociais 

institucionais e particulares. 

Passamos agora a registrar alguns resultados obtidos até o dia 

14/04/2021, como fruto de 3 PODCASTS produzidos pela instituição. 

A figura 2, apresenta o número total de “PLAYS”, que podem ser ouvintes 

ou downloads realizados em 3 episódios produzidos. 

 

Figura 2. Número de “Plays” obtidos em 3 episódios de PODCAST da Faculdade de 

Iporá. 

A seguir são apresentados detalhes sobre a audiência, vejamos a Figura 

3: 

 

Figura 3. Gênero e faixa de idade dos que ouviram os 3 episódios (fonte:               )  

 Os referidos episódios trataram sobre os temas: produção de artigos científicos, 

drones e importância dos recursos hídricos (Figura 4). Est último foi produzido por 

discentes da engenharia de produção, civil e ambiental. O número de “plays” não traduz 

a importância da ferramenta. Esse tipo de iniciativa vem a somar no processo de 

conexão com a sociedade. Esses resultados devem ser observados no contexto de 

inovação e evolução metodológica e integração institucional. 
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Figura 4. Descrição do número de play e data de publicação de cada episódio do 

PODCAST da FAI. 

 A divulgação dos episódios no Instagram da FAI deu visibilidade aos produtos e 

um caráter institucional participativo. O caso do 3º episódio foi emblemático neste 

sentido, discentes da engenharia viram seu produto sendo divulgado pela instituição e 

alcançando parte da sociedade. 

Por fim, cabe destacar que a referida iniciativa vem agregar valor à atividade de 

extensão, mas nunca substituí-la. No período de pandemia em que o afastamento social 

é uma realidade cotidiana, o PODCAST vem diminuir a lacuna entre academia e 

sociedade. 
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Proteção de dados e telemedicina: uma ação multidisciplinar 

Joyce Ribeiro do Carmo1; Aline Vanessa Coriolano Jesuino2; Leandro Ribeiro Miwa2; 

Osmar Martins Ferreira Júnior2; Kárita Silva Araújo2 

 

Uma parceria entre os curso e saúde (Farmácia, Enfermagem, 

Odontologia e Psicologia) e o curso de Direito da Faculdade de Iporá tornou 

possível a presença virtual do Prof. Dr. José Luiz Toro da Silva, que ministrou 

um treinamento sobre os Direitos da Saúde. O registro do cartaz de divulgação 

é apresentado a seguir. 

 
Figura 1. Cartazes de divulgação da live sobre Lei Geral de Proteção de Dados e 

Telemedicina, agendada para o dia 17 de junho de 2020. 

Em sua imensa simpatia o palestrante abordou o tema de forma clara e 

didática. O momento constituiu um ambiente multidisciplinar e foi conduzido 

pelas professoras Joyce Carmo e Aline Jesuino (Figura 2).  

 

Figura 2. Decorrer da palestra ministrada pelo Prof. Dr. José Luiz Toro da Silva, 

no âmbito dos cursos de saúde e direito da Faculdade de Iporá.  

1Coordenadora do curso de Fármácia, Faculdade de Iporá, Mestre, e-mail: agencia@fai.edu.br  
(autora correspondente)  
2Coordenadores de Curso de Graduação, Faculdade de Iporá; 

 

mailto:agencia@fai.edu.br
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O palestrante citou sua ampla experiência no contexto da legislação 

associada aos planos de saúde. A legislação vigente que trata sobre o assunto 

foi amplamente explicada. Questões sobre a telemedicina, igualmente, foram 

contextualizadas e as normas vigentes foram explicadas (LEI Nº 13.989, DE 15 

DE ABRIL DE 2020). 

As atividades remotas, de acordo com o palestrante, foram incorporadas 

gradativamente, com certos limites, na área da saúde. Esse é um caminho sem 

volta e deve ser normatizado ao longo dos próximos anos. Ainda segundo o 

ministrante, faz-se necessário uma mudança cultural sobre os atendimentos em 

telemedicina. 

Por derradeiro, destacamos que essa ação multidisciplinar entre o direito 

e a saúde permitiu aos acadêmicos uma visão integrada do assunto: proteção 

de dados e telemedicina. 
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PROJETO TROTE 

SOLIDÁRIO 

Marlucia Pinheiro de Oliveira Caetano1; Bianca Christofoli Freitas Queiroz2; Leandro 

Ribeiro Miwa2; Aline Vanessa Coriolano Jesuino2; Osmar Martins Ferreira Júnior2; 

Joyce Ribeiro do Carmo2; Isaac de Matos Ponciano3 

O que é o Trote Solidário? 

 

 

 

O evento é organizado 2 vezes ao ano, sendo planejado em várias frente 
de atuação, destacamos algumas. 

EMPRESAS PARCEIRAS 

Os acadêmicos e professores agendam e visitam empresas com o 
objetivo de apresentar a proposta e arrecadar alimentos. Grande tem sido o 
número de empresas dispostas a dar as mãos a esse tipo de proposta. 

PARTICIPAÇÃO DISCENTE E DOCENTE 

A participação docente e discente nesta proposta aproxima os agentes 
diretamente envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

Os acadêmicos não só contribuem com cestas básicas, mas também 
participam da arrecadação, entrega e construção do evento beneficente. 

 

1Gerente da Agência Empreendedora, Faculdade de Iporá; e-mail: agencia@fai.edu.br  
(autora correspondente)  
2Coordenadores (as) de Cursos de Graduação, Faculdade de Iporá 
3Coordenador do Núcleo de Extensão, Faculdade de Iporá: Isaac.ponciano@fai.edu.br  

O TROTE SOLIDÁRIO CONSISTE 

NA realização de uma ação 

conjunta, síncrona e 

ordenada da FAI, 

ACADÊMICOS, empresas 

parceiras e da sociedade 

CIVIL ORGANIZADA, a fim de 

distribuir alimentos 

aqueles desassistidos e mais 

necessitados da sociedade. 

A FAI, tendo em vista 

sua missão social, busca 

proporcionar aos seus 

acadêmicos uma visão humana 

da formação acadêmica. Essa 

formação contribui para a 

formação de profissionais mais 

conscientes de sua 

responsabilidade social. Por 

isso os acadêmicos da FAI são 

os protagonistas desta iniciativa 

que tem impactado 

positivamente boa parte da 

sociedade do oeste goiano. 

mailto:agencia@fai.edu.br
mailto:Isaac.ponciano@fai.edu.br
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A FAI, entendendo que tal atuação é parte de sua missão, atribui a 
participação dos acadêmicos uma carga horária de atividade de extensão 
universitária. Ademais foi criado um concurso para identificar qual o curso 
conseguiria arrecadas a maior quantidade de cestas básicas.  

Por sua vez os docentes, além de contribuir, igualmente participam de 
todas as etapas do projeto. Ambos os agentes que contribuem para esse 
processo o fazem de forma voluntária. 

EVENTO BENEFICIENTE 

 Por fim, é realizado um evento beneficente a fim de arrecadar ainda mais 
doações por parte da sociedade. Nesta ocasião é realizado um show ao vivo 
com um artista local. Durante o show a população liga e formaliza a doação e 
essas vão sendo somadas as doações anteriormente arrecadadas. Ao final é 
informado o montante arrecadado para fins de prestação de contas à sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

“Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não 
se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, 
não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade” 

I João 3. 16-17 

 

 

Venha você também fazer parte deste 

projeto! 

SOCIAL 
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IVOLÂNDIA 

jaupaci 

O EVENTO! 

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS... 
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 ‘ 

 

 

 

Bom jardim  

PRECISAMOS DE VOCÊ 

PARA ALCANÇAR MAIS 

FAMILIAS NO ANO QUE 

VEM!! 

...AMAR em AÇÃO! 
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Fazenda Nova 
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JUSSARA 

MOIPORÁ 

NOVO BRASIL 
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Resultados 

Os resultados simplificados são apresentados a seguir. Cabe ressaltar 
que esse foi o resultado do esforço de todos os agentes envolvidos: professores, 
acadêmicos, empresas parceiras e da Faculdade de Iporá. 

 

Tabela 1. Famílias alcançadas pela ação social 

Ação Nº (entregues) 

Cestas Básicas 341 

 

 

Tabela 2. Alcance georreferenciado do projeto 

Municípios Nº (entregues) 

Amorinópolis 10 
Arenópolis 10 
Bom Jardim 10 
Caiapônia 10 
Diorama 10 
Doverlândia 10 
Fazenda Nova 10 
Iporá 176 
Israelândia 10 
Ivolândia 10 
Jaupaci 10 
Jussara 15 
Montes Claros 10 
Moiporá 10 
Novo Brasil 10 
Palestina 10 
Piranhas 10 

 

 

Foram contabilizadas um total de 341 cestas básicas entregues na 
região do oeste goiano. O protocolo de entrega seguiu recomendação do CREAS 
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de cada município, 
desta forma as famílias beneficiadas foram necessariamente aquelas que, 
comprovadamente (de acordo com o CREAS), encontravam-se em condições 
de vulnerabilidade social. 

20 kg por cesta básica = 341 famílias assistidas = 6,820 toneladas 
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Figura 1. Municípios alcançados pela ação “Trote Solidário” organizado pela 
Faculdade de Iporá com a participação de seus acadêmicos, sociedade e 
empresas da região. 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, destaca-se a participação dos acadêmicos ao longo de todo o 
processo. Eles, sem dúvida fizeram possível tal ação. 

 

Aqui, o acadêmico sempre é o protagonista! 

#educaçãosocial 
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PROJETO ESCRITA DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS 

 

Isaac de Matos Ponciano1; Vilma Maria Soares Rodrigues2; Aline dos Santos Sousa2; 
Joyce Ribeiro do Carmo2; Cleuza Joana de Lima Martins2; Rosenilda Maria de Moraes 

Silva3 
 

 O curso livre tem como proposição romper as fronteiras físicas da 
Instituição de Ensino Superior (IES) e alcançar acadêmicos e parte da população 
que deseja aprimorar-se como profissional.  

Objetivos 

1 - Esclarecer qual o estilo literário característico dos artigos em periódicos 
especializados,  

2 – Quais as principais estruturas encontradas nos artigos científicos, e  

3 – Esclarecer os preâmbulos da editoração de artigos científicos.  

 Por fim, ao alcançar estes objetivos, espera-se construir no acadêmico 
uma visão panorâmica de como funcionam as publicações de artigos científicos.  

          Neste sentido, foi desenvolvido o primeiro curso na modalidade livre (curso 
livre). Tal formato permite à IES oferecer curso de baixa carga horária, mas que 
contenham grande importância para as diversas áreas do conhecimento.  
 

 

 

 

 
Na presente seção são registradas algumas evidências desta ação 

inovadora. Os pontos positivos e as deficiências são igualmente ressaltadas, a 
fim de que o processo de construção destes cursos seja uma constante 
evolutiva. 

 

1Coordenador do Núcleo de Extensão, Faculdade de Iporá: isaac.ponciano@fai.edu.br; 
 (autor correspondente)  

2Coordenadores (as) de Cursos de Graduação, Faculdade de Iporá; 

3Gerente Acadêmica, Faculdade de Iporá; e-mail: rosenilda@fai.edu.br. 
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a) Estrutura do curso e cronograma 

         Um vídeo de apresentação foi construído e editado pelo professor criador 
do conteúdo (autor deste relatório). Nele o professor busca esclarecer as datas 
de início e término do referido curso. A saber: 

Tabela. 1 Cronograma do curso livre “Escrita de Artigo Científico” 

Evento Data Ação 

Abertura das Inscrições 01/06/2020 

Divulgação via Instagram, 
facebook, e What’s App da 
Instituição com irradiação e 

incentivo dos coordenadores 
de curso. 

Encerramento das 
Inscrições 

12/06/2020 
Divulgada no ato da abertura 

das inscrições 

Monitoramento por parte do 
docente criador 

01/06/2020 até 
27/06/2020 

Realizar a inscrição no 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e no referido 
curso. 

Atendimento nos por meio 
de fórum, e-mail e 

mensagem interna do 
sistema virtual  

 
 O curso Escrita de Artigo Científico nasceu da necessidade de se 
desmistificar a publicação em periódicos especializados para estudantes de 
graduação, ou mesmo, para docentes que nunca publicaram nessa modalidade. 
São abordados no curso os seguintes tópicos: Roteiro do curso, Introdução, 
Artigo Científico (gênero), Artigo Científico (estrutura), Linguagem (estilo da 
escrita científica), Submissão do Artigo, e Por Onde Começo (Figura 1). 

 

 

Pixabay 
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 A supracitada figura destaca ainda alguns elemementos “pre-textuais”. 
Inicialmente um vídeo de apresentação do docente e do curso com cronograma 
e objetivos claros da proposta. Após este vídeo foi adicionado um tutorial feito 
pelo NEAD (Núcleo de Ensino a Distância) destinado aqueles que nunca tiveram 
contato com esse tipo de plataforma. 

          Posteriormente, adicionou-se um fórum de dúvidas e um link para um 
artigo científico. 

b) Forma de inscrição 

          Ao se vincular a divulgação do curso nas mídias sociais, anexou-se um 
link para uma planilha eletrônica on-line do Excel, de forma tal que foi possível 
obter o nome completo, o curso, a instituição, o e-mail, telefone, o município e 
estados dos inscritos. 

As inscrições foram processadas e enviadas ao ambiente virtual pelo 
professor criador. Os inscritos no curso livre que não tinham vínculo com a 
instituição tiveram que ser inseridos no sistema de forma individual. Para isso foi 
enviado e-mail com login e senha para acesso ao moodle. Adicionalmente, foi 
criado um passo a passo de como acessar o curso de “Escrita de Artigo 
Científico” na plataforma moodle. 

c) Cálculo dos índices de alcance do curso 

          Para o cálculo da eficiência da ação empregou-se o equivalente-aluno. 
Conceitualmente é o aluno matriculado em um determinado curso, ponderado 
pelo Fator de Equiparação de Carga Horária e pelo Fator de Esforço de Curso 
(Portaria N°818, de 13 de agosto de 2015; Ministério da Educação). O 
pressuposto comparativo é que um aluno cursa em termos médios 4 horas 
diárias durante 200 dias letivos, ou seja 800 horas.aluno-1.ano-1. 
Equivalente-Aluno (EqA) 

𝐸𝑞𝐴 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑁°)

800
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Permanência 

          Adicionalmente, optou-se por empregar mais dois índices. O de 
permanência (P), que avalia a eficiência do curso em prender a atenção do 
acadêmico, expressão a seguir: 

𝑃 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑛°)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 (𝑛°)
 

Teia 
          Por fim, de forma inovadora, avalia-se a capacidade institucional em 
avançar as fronteiras municipais. O índice de teia é formado pela expressão a 
seguir: 

𝑇 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑛°)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑖 (𝑛°)
 

O estado de Goiás tem 246 municípios, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 

a) Inscritos por Curso, Instituição e Município 

 

 
Figura 3. Alcance geográfico no estado de Goiás 
que foi obtido pelo curso livre “Escrita de Artigo 
Científico”. 

O trabalho em equipe na divulgação do 

curso resultou em grande alcance 

espacial dentro do estado de Goiás. Isso 

reafirma a força das redes sociais nas 

divulgações institucionais e aponta para 

um fortalecimento das redes sociais 

neste contexto. Dos 246 municípios 

foram alcançados 20, isso representa 

mais de 8 % dos municípios. 
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          Por mais atrativo que seja o tema do curso deve-se juntar esforços na 
divulgação das redes sociais. Isso mostrou-se uma excelente ferramenta 
institucional com alto poder de atrair acadêmicos e disseminar conhecimento 
produzido na instituição. 
Tabela 2. Inscritos por município  

Cidade Nº de inscritos 

Iporá GO 115 
Arenópolis GO 10 

Jaupaci GO 8 
Montes Claros de Goiás GO 8 

Jussara GO 7 
Fazenda Nova de Goiás GO 6 

Caiapônia GO 5 
Piranhas GO 5 

Israelândia GO 4 
Amorinópolis GO 3 

Palestina de Goiás GO 3 
Doverlândia GO 2 
Bacilândia GO 1 
Diorama GO 1 
Goiânia GO 1 
Ivolândia GO 1 

Jataí GO 1 
Moiporá GO 1 

Palmeiras de Goiás GO 1 
Rio verde GO 1 

São Luís de Montes Belos GO 1 

Instituições/Acadêmicos 
 
          Ao todo, estudantes de 9 instituições se inscreveram no curso. Todas 
instituições de Ensino Superior/Técnico. Este aspecto mostrou-se uma 
fragilidade de alcance institucional do curso, visto que é preferível obter inscritos 
também do setor 

Divulgação do curso livre via 

Istagram institucional. 

(Esquerda) Vídeo informativo 

convidando todas a realizarem 

suas inscrições 

(Direita) Painel com cronograma e 

link para formulário de inscrição. 

Total de visualizações com os 2 

posts:  

 731 + 658 → 

TOTAL 

1389 Visualizações 

          Apesar do bom alcance geográfico 

nota-se uma alta concentração de inscritos no 

município de Iporá/Goiás. Ratifica-se, 

portanto, que as redes sociais renderam frutos 

especialmente entre os acadêmicos da 

instituição, visto que a maioria dos inscritos 

foi de Iporá. A informação irradiou de Iporá 

para outros municípios fazendo com que a 

“força” da divulgação fosse gradualmente 

minorada. 

          Recomenda-se que nas próximas 

iniciativas aprimore-se as estratégias. Uma 

sugestão deste artigo é tentar descentralizar a 

fonte de divulgação. Por exemplo, além da Fai 

(Iporá) buscar empresas e instituições de 

ensino que possam divulgar o curso de outros 

locais do estado de Goiás. 
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empresarial. Não obstante, acredita-se que o tema voltado à academia tenha 
sido mais atrativo aos estudantes de graduação.  
          Mesmo assim, resta um aprendizado: divulgar os cursos livres no âmbito 
das empresas. Até mesmo fechar um pacote de treinamento da IES com 
várias empresas. 

Tabela 3. Inscritos por instituição de ensino superior/técnico 

Instituições Nº 

Faculdade de Iporá 153 
CEPMG - Ariston Gomes Da Silva 7 
Nenhuma 7 
Instituto Federal Goiano 6 
Universidade Estadual de Goiás 6 
Universidade Federal de Goiás 3 
Faculdade Almeida Rodrigues 1 
UniMB 1 
Universidade Federal de Jataí 1 

Total 185 

 
 
Inscritos por Curso 
 

Cursos Nº 

Direito 31 
Psicologia 19 
Pedagogia 18 
Engenharia Civil 17 
Ciências Contábeis 13 
Enfermagem 12 
Administração 10 
Engenharia de Produção 9 
Nenhuma 9 
Farmácia 8 
Recursos Humanos 7 
Segurança do Trabalho 7 
Agronomia 5 
Agronegócio 4 
Engenharia Ambiental e Sanitária 3 
Letras 3 
Geografia 2 
Odontologia 2 
Fisioterapia 1 
História 1 
Medicina 1 
Medicina veterinária 1 
Nutrição 1 
Técnico em desenvolvimento de 
sistemas 

1 

 

a) Aceitação e avaliação dos participantes 
 
          Dentre todos os inscritos no curso foram observadas 21 desistências. 
Estes foram aqueles que não obtiveram menos do que 70% de conclusão. 
Dentre os 164 que concluíram mais de 70 % do referido curso 96 preencheram 
completamente o formulário de avaliação (último link do 6 tópico do conteúdo). 
Os resultados são apresentados a seguir. 

Evidente que o referido curso teve excelente aceitação (superior a 80 %) 
por parte dos participantes. Há indícios suficientes que leva-nos a concluir que 
havia grande demanda sobre o tema e que o presente curso as atendeu 
satisfatoriamente.  

          O resultado apresentado na Tabela 4 

deixa claro que há grande potencial de 

crescimento no número de inscrições, tanto na 

própria FAI como nas outras. 

          Os acadêmicos de fora da FAI 

contabilizaram 32. Número que pode ser 

ampliado exponencialmente caso se amplie e 

descentralize a divulgação. Os acadêmicos das 

ciências humanas, de forma geral, mostram-se 

mais interessados em participar do curso. 

          Buscar canais em outras instituições 

onde a área de ciências humanas é mais 

proeminente seria uma forma de captar mais 

acadêmicos. 



 

 30 Revista Empreendedorismo em Ação | v.1, n.1, 2020| 

Os concluintes atribuíram nota 8,99 (96 avaliações). O resultado ratifica 
as conclusões anteriores e apontam para a continuidade desta ação que 
certamente pode ser melhorada. 
          O curso mostrou alcançar seu principal objetivo: construir no acadêmico 
uma visão panorâmica de como funcionam as publicações de artigos 
científicos. 
          98,96% dos entrevistados mostraram-se confiantes na absorção do 
conhecimento fornecido pelo curso. Ou seja, a metodologia empregada foi 
efetiva e a linguagem apropriada para alcançar o público alvo. Certamente esse 
foi um passo importante na vida acadêmica de muito. 
 
          Alguns (11.46 %) relataram já ter conhecimento do conteúdo apresentado. 

Por fim, foi questionado qual curso o participante gostaria de cursar no 
futuro próximo. Este resultado norteará as próximas ações do Núcleo de 
Iniciação Científica e o Núcleo de Extensão no âmbito dos cursos de graduação. 
O resultado é apresentado a seguir. 
O curso de inglês básico foi o mais desejado pelos participantes (43,75%) que 
realizaram o questionário de feedback. Isso mostra quão importante foi o curso 
para compreensão de que o referido idioma é empregado para propagar 
conhecimento ao redor do mundo científico. 
          Em segundo lugar, empatados, observa-se o curso de Excel (25%) e curso 
de Escrita de Projetos de Pesquisa (25%). O Excel é uma ferramenta essencial 
para tratamento de dados para a pesquisa, mas também no contexto 
empresarial. Já o curso Escrita de Projeto de Pesquisa, mostra o desejo de 
continuar aprendendo sobre o tema: pesquisa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
          Resta evidente que a comunidade acadêmica deseja aprofundar-se no 
conhecimento de ferramentas e métodos associados à pesquisa científica.  

Pontos a Serem Melhorados 
          Ao longo do curso observou-se pouca interação no chat. Apenas 5 tópicos 
de dúvidas foram criados. Dado o número de participantes esperava-se maior 
interação. Talvez, um curso baseado na produção de vídeos seja mais atrativo 
aos acadêmicos. 

 
Tabela 5. Estatística do curso livre intitulado Escrita de Artigo Científico 

Categoria 
(<30 
horas) 

Carga 
Horária 

Municípios 
Alcançados Inscritos Concluintes 

Índices 

Permanência* Equivalente-aluno** 
Aluno-
Estado*** 

sim 8 20 185 164 0,903 1,64 0,0813 

* Igual ao número de concluintes dividido pelo número de inscritos. Representa a resiliência em segurar o aluno no curso.; 
e 
** Metodologia recomendada pelo Ministério da Educação e descrita na seção de Materiais e Métodos deste relatório. 
*** Representa o alcance do curso no estado. Número maiores do que 1 indicam um alcance maior do que o número de 
municípios no estado. 

 


