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EMENTA: Institui no Município de João Pessoa o projeto "Saber Empreender"
que contempla a parceria  entre as Faculdades e Universidades do Ensino
Público  e  Privado  a  realização  de  aulas  expositivas  sobre:  Noções  de
Empreendedorismo, aos alunos da Rede Pública Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA dispõe:

Art. 1º Instituição no município de João Pessoa da parceria entre as Faculdades e Universidades do ensino Público e
Privado, a realização de aulas expositivas sobre noções de Contabilidade, Economia e Administração aos alunos da
Rede Pública Municipal. 

Art. 2º As palestras sobre  Empreendedorismo tem por objetivo promover o acesso dos alunos às forças que podem
aumentar  sua  competitividade  e  sobrevivência,  dotando-  os  de  capacidade  de  assumir  riscos  identificando
oportunidades, aumentando seus conhecimentos, seu senso de organização, despertando sua capacidade de tomar
decisões, despertando sua liderança e tino empresarial e ainda exercitando seu dinamismo e otimismo diante de todas
as situações. 

Art. 3º Estas palestras serão ministradas aos alunos, por acadêmicos a partir do 4º período do Ensino Superior das
áreas supracitadas no art 1o, de forma não onerosa, contudo serão computadas como atividades complementares, a
critério da universidade.

Art. 4º As instituições estarão disponibilizando em seus calendários acadêmicos as respectivas datas e Escolas onde
serão ministradas as palestras, de acordo com a disponibilidade do calendário oficial da rede municipal de ensino para
atividades extracurriculares. 

Art. 5º As atividades realizadas por estes alunos serão avaliadas por tutores da própria instituição. 

Art.  6º  Estes  alunos  receberão  horas  de  acordo  com  o  critério  de  avaliação  e  certificação  da  Faculdade  ou
Universidade.
 
Art. 7º O aluno deverá apresentar relatório da atividade, para que seja comprovado a sua participação na atividade.

Art. 8º A participação neste projeto é classificada como Atividade Voluntária e não deverá onerar o município.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 11 de março de 2019

LEO BEZERRA

Vereador – PSB
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JUSTIFICATIVA

 Empreendedorismo é uma expressão que vem do mundo dos negócios. O termo no entanto, tem tudo a ver
com educação. Afinal, um dos objetivos da escola, desde a educação infantil é formar alunos capacitados para o mundo
profissional. A referida parceria visa desenvolver nos alunos um conjunto de competências que os tornem capazes de
tomar decisões, traçar planos e organizar os recursos necessários para chegar ao sucesso profissional.

Além  disso  o  empreendedorismo  é  urna  oportunidade  para  os  jovens  começarem  a  perceber  a
responsabilidade que têm na construção do próprio destino. Alunos que têm noções de empreendedorismo aprendem
conceitos e conhecimentos que fazem parte do currículo e que mais tarde vão ajudá-los a entrar  no mercado de
trabalho.
 

Diante do exposto, contamos com o indispensável apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta 
importante propositura.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 11 de março de 2019

LÉO BEZERRA
Vereador - PSB


