
Empreendedorismo para Engenheiros 

#APRENDA A CRIAR UMA  
STARTUP EM 2 DIAS 

desenvolvido especialmente  
para engenheiros 

12 horas de muita 
prática 

metodologia utilizada nas 
melhores aceleradoras 



9 e 10 de novembro 
9:00h às 18:00h 
Cantinho da Massa 
Criciúma-SC 

  

 

é um workshop de capacitação empreendedora para profissionais 
de engenharia com o objetivo de fomentar as iniciativas 
empreendedoras dos profissionais do Sistema Confea/Crea. 
  

#o que é 

Empreendedorismo para Engenheiros 

foi desenvolvido para fornecer metodologias e treinamentos práticos 
para desenvolver novos negócios em engenharia e para preparar os 
engenheiros para as oportunidades da nova economia conectada. 

COMPRAR 



9 e 10 de novembro 
9:00h às 18:00h 
Cantinho da Massa 
Criciúma-SC 

Empreendedorismo para Engenheiros 

São 12 horas de prática com as mesmas metodologias usadas no 
Vale do Silício e nas melhores incubadoras e aceleradoras do mundo. 
 
Criar uma startup não é uma aventura e sim um processo dinâmico 
onde se utilizam ferramentas ágeis para desenvolver produtos e 
conquistar clientes. 

  

#o que você vai aprender na prática 

COMPRAR 



9 e 10 de novembro 
9:00h às 18:00h 
Cantinho da Massa 
Criciúma-SC 

Empreendedorismo para Engenheiros • os principais conceitos do mundo das Startups 
• como evitar os principais erros cometidos por empreendedores 
• aprenda a desenvolver sua ideia do zero  
• como saber se o cliente vai comprar seu produto antes mesmo de 

fabricá-lo 
• faça um pitch do seu produto com excelência 
• o que você precisa saber para finalmente tirar sua ideia do papel 
  

 
 

#o que você vai aprender na prática 

  

COMPRAR 
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Empreendedorismo para Engenheiros 

  

#para quem é indicado? 

• tem uma ideia e não sabe como começar 
• não tem ideia mas quer ver quais são as oportunidades  
• está insatisfeito com o trabalho  
• já tem um negócio e deseja agregar mais valor 
• quer entender esse mundo das startups 
• está olhando para a carreira com poucas perspectivas de futuro 
• tem falta de visão 

 
 
 

COMPRAR 
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#mentores 

você não estará sozinho. 
um time de mentores estará acompanhando e ajudando você com 
dicas e um novo olhar sobre produto/serviço, mercado e modelos 
de negócio. 

Vaime Junior 
 

Leandro Benincá 
 

Gélio Junior 
 

Marcos do Canto 
 

Valmor Rabelo 
 

COMPRAR 
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#a programação 
Dia 09 – sexta feira 
 
08:00h Credenciamento 
09:00h Apresentação  
09:30h O mundo Startup 
10:00h Ideação e validação 
12:00h     Intervalo Almoço  
13:30h     O Problema 
16:00h A Solução  
18:00h     Encerrramento 

Dia 10 – sábado 
 
09:00h O Mercado 
11:00h Validação da solução 
12:00h Intervalo Almoço  
13:30h O MVP 
16:00h O Pitch 
17:00h Apresentações Finais  
18:00h Encerrramento 

  

 
 
 
 
 
 
Incubadora Insite 
Av. Santos Dumont, 1665 - Criciuma – SC 
info:48 991062805       
insitesc@gmail.com 
 
 
 

Patrocínio: 
 

Apoio: 
 

COMPRAR 

Realização: 
 



nunca houve tantas oportunidades para quem quer empreender. 
 

Agora chegou a sua vez.     Crie sua Startup também !!! 

  

Empreendedorismo para Engenheiros 

#APRENDA A CRIAR UMA  
STARTUP EM 2 DIAS 



  

Garanta já sua vaga em condições especiais de PRÉ-VENDA (válida até 15 de outubro) 

 

  
R$ 450,00 

R$ 298, 
3x sem juros R$ 99, 

Empreendedorismo para Engenheiros 

#APRENDA A CRIAR SUA  
STARTUP EM 2 DIAS 

COMPRAR 


