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Resumo:  
O projeto Miniempresa oferece aos estudantes do ensino médio integrado do IFRS Campus 

Osório, dos cursos de Administração e de Informática, bem como aos alunos da Escola 

Estadual Albatroz a oportunidade de se tornarem miniempresários, obtendo experiências e 

aprendizados práticos relacionados ao mundo dos negócios. Objetiva desenvolver o espírito 

empreendedor entre os jovens participantes contribuindo para o seu desenvolvimento e 

preparando-os para o mercado de trabalho.O projeto justifica-se pela carência de atividades 

práticas ao longo da trajetória escolar dos alunos, sendo esta experiência fundamental para 

o desenvolvimento das competências necessárias para a atuação no mundo do trabalho. 

Com a participação nas atividades eles vivenciam a oportunidade de desenvolvimento 

pessoal, bem como o fortalecimento do espírito empreendedor e de princípios éticos. O 

tema sustentabilidade foi adotado como norteador para guiar todas as ações da 

Miniempresa, principalmente as que se referem ao processo de produção. O projeto é 

realizado durante 15 semanas se desenvolvendo em quatro áreas principais: marketing, 

produção, recursos humanos e finanças. Cada área conta com uma direção e uma gerência, 

que são coordenadas pela presidência da Miniempresa. A capitalização ocorre a partir da 

venda de 100 ações e toda produção é realizada pelos próprios alunos com insumos 

adquiridos no comércio local. Ao final da edição a rentabilidade retorna aos acionistas e o 

valor referente ao recolhimento de impostos é doado à uma ONG da cidade. A preocupação 

com o meio ambiente fica evidente na escolha dos produtos confeccionados e 

comercializados nas três edições do projeto. Em 2013 o produto foi uma luminária 

sustentável, produzida a partir do reaproveitamento de papéis. Em 2014 foi desenvolvida 

uma bolsa ecológica, confeccionada a partir da reutilização de camisetas usadas e 

descartadas. Neste ano de 2015 o produto foi um Minigarden, um vaso ecológico produzido 

a partir do reaproveitamento de barro e palha de arroz, abundantes na região do litoral norte 

do RS. Na finalização do projeto os alunos destacaram a importância do desenvolvimento 

de experiências práticas para o seu aprimoramento intelectual e emocional, sendo uma 

importante preparação para as futuras vivências do mercado de trabalho.  


