
CIRCUITO PROFISSIONAL  

Curso de Administração 

Tema: #éhpossivel: boas ideias, grandes vitórias 
Palestrantes: Equipe de Empreendedores CONJOVE 
Publico Alvo: Estudantes de Administração e Empreendedores 
Data: 12/04/2018 
Horário: 19h 
Local: Auditório da Faculdade Cosmopolita 
Programação do evento: 

1. Me Curte Aí: 

Apresentação sucinta do empreendedor: nome, marca (empresa), o que ela faz e 

quanto tempo tem de mercado; 

 

2. Memória Musical: 

Música é vida, seja no trabalho ou no lazer. E não há nada mais marcante que uma 

boa canção. Em nosso quadro “Memórias Musicais” o empreendedor relembra um 

fato curioso, engraçado ou motivador, que seja remetido a uma melodia apontada 

pelo nosso convidado. 

 

3. Abrindo o seu baú: 

Outra forma de registrar memórias empreendedoras no #EhPossível é a partir do 

quadro “Abrindo seu Baú”. Este momento consiste em resumir, em três fotos, o 

início, a guinada e momento atual da jornada empreendedora de nossos 

convidados. 

 

4. Sermão da Palavra: 

O comportamento empreendedor se resume em dez características fundamentais, 

bastante difundidas pelo Sebrae. Neste quadro, os nossos empreendedores 

convidados escolhem uma palavra de incentivo (apenas uma) que motive os jovens 

estudantes, e que seja alinhada a pelo menos uma característica 

do comportamento empreendedor. 

 

5. Tudo pelo sucesso: 

Empreendedor precisa, acima de tudo, ter coragem para encarar qualquer desafio. 

Além disso, é fundamental estar sincronizado ao mercado, se expor, e até tirar 

vantagens em situações não muito favoráveis. Estas premissas cruciais para os 

empreendedores são a base do quadro “Tudo Pelo Sucesso”, onde quatro 

convidados do público encenam o sincronismo de uma coreografia, ao som de 

YMCA, do grupo Village People. Ao final, são recompensados com doces. 

 



6. Quarto do Pânico: 

Todo empreendedor de sucesso um dia já teve vontade de largar tudo e sair 

correndo para qualquer refúgio que nada tenha a ver com os negócios. No quadro 

“Quarto do Pânico”, os empreendedores convidados contam esta experiência. O 

que motivou o pânico? Qual impacto o pânico causou? Qual foi o “remédio” 

utilizado para atenuar os efeitos? 

 

7. Dia do Rock:           

Empreendedores vivenciam batalhas diárias. É como diz o ditado: mate um leão 

por dia.  O quadro “Dia do Rocky” (aberto com a música do Rocky Balboa), os 

empreendedores convidados falam um dia marcado pelo sucesso na carreira 

profissional. Um contrato novo com de cliente; uma parceria muito esperada; a 

aprovação de um projeto; o lançamento de um produto; a abertura de uma filial, 

enfim. 

 

 

 


