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Palestra sobre empreendedorismo abre Semana Pedagógica Integrada na Guairacá 

 

Nessa segunda-feira, 17, teve início a Semana Pedagógica Integrada dos cursos de Ciências 

Biológicas, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura e Matemática da Faculdade 

Guairacá abordando como tema ‘Sociabilidades nas diversidades’. Simultaneamente, acontece também 

o III Encontro de Iniciação Científica e II Encontro Institucional PIBID. 

 

O evento tem o objetivo de propiciar aos acadêmicos e profissionais da Licenciatura e Bacharelado um 

enriquecimento na sua formação acadêmica com vistas à interdisciplinaridade. 

 

A experiência de Norberto Rotter em matéria de empreendedorismo foi tema da palestra de abertura do 

evento na instituição. Norberto tem titulação de Professional Coach Certification e Analista 

Comportamental, com certificação internacional pela Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC); 

é mestrando em Administração pela Universidad de La Empresa (UDE)  no Uruguai; especialista em 

Qualidade e Produtividade pela FAE Business School de Curitiba. É professor de Liderança, Coaching e 

Empreendedorismo em Pós-Graduação ISAE-FGV, Unicentro e Centro Europeu. Há 12 anos é 

consultor credenciado SEBRAE. 

 

Segundo o palestrante, atualmente o empreendedorismo é definido como o comportamento 
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caracterizado por um conjunto de atitudes transformadoras presentes em quem, seja por necessidade 

ou oportunidade, resolve agir para produzir os resultados por ele esperado. Entendendo a importância 

dessa abordagem para o sucesso dos profissionais, durante sua fala ele abordou as principais 

habilidades e atitudes de um vencedor, que o capacitam a competir no mercado de trabalho de forma 

diferenciada. Terminar tudo o que se propõe a fazer, não desistir, ser comprometido, exigir qualidade, 

fazer acontecer, estabelecer metas, planejar e monitorar foram alguns dos seus apontamentos. “É 

extremamente oportuno numa semana acadêmica falar sobre empreendedorismo. Estima-se que a 

população mundial cresce anualmente em 200milhões, isso significa que o jovem precisa ser preparado 

para o futuro”, destacou. Sua fala visou despertar os estudantes para a importância da liderança 

transformadora. 

 

A Semana Pedagógica Integrada segue até a próxima sexta-feira, 21, na Faculdade Guairacá, com 

minicursos, apresentação de trabalhos científicos, gincanas, jantar de confraternização e saída de 

campo. 
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