
 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 
 

Este formulário se destina à pesquisa junto ao Projeto TECNOJOVEM, como etapa 

para elaboração de trabalho sobre Relato de Experiências para o IV Congresso da 

Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares - 

Rede ITCPs e II Seminário Internacional de Extensão Universitária em Economia 

Solidária.  O objetivo geral do trabalho é apresentar o Projeto TECNOJOVEM tanto 

na visão dos realizadores, Voluntariado de TIC - Petrobrás - RJ, Incubadora 

ITESS-CEFET/RJ e dos parceiros, SOLTEC, FBES, entre outros, quanto na visão 

dos jovens que vivenciaram o Projeto, para entender as oportunidades de 

geração de empreendimentos solidários e ingresso na ITESS-CEFET/RJ. 

Público Alvo: Jovens que participam em 2014. 

Nome: Cristian da Silva Dias Idade: 18 anos 

Grau de Escolaridade: 

(a) ensino médio completo; 

(b) ensino médio incompleto; 

(c) ensino médio técnico completo, curso __________________; 

(d) ensino médio técnico incompleto, curso__________________.; 

(e) cursando a universidade, curso ______________________. 

 

 

 

1. Quanto a sua participação no Projeto TECNOJOVEM:  

1.1. Dentre os comportamentos e atitudes citados a seguir, avalie a sua 

atuação após participar do TECNOJOVEM. 

 

Comportamento/Atitude Aumentou Diminuiu Não 
Mudou 

1-Solidariedade (sentimento de apoio ao grupo e ao 
outro) 

    (   ) (   ) (   ) 

2-Sentido de grupo (a compreensão de fazer 

parte de um todo) 

(   ) (   ) (   ) 

3-Igualdade (a existência de objetivos comuns 

a todos) 

(   ) (   ) (   ) 

4-Convivência com as diferenças (respeito as 

diferenças) 

(   ) (   ) (   ) 

5-Interdependência (todos dependem de todos) (   ) (   ) (   ) 

6-Aceitação recíproca (respeito mútuo) (   ) (   ) (   ) 

7-Complementaridade (um complementa o 

outro) 

(   ) (   ) (   ) 

8-Autonomia (todos assumem o seu próprio 

desenvolvimento pessoal) 

(   ) (   ) (   ) 

9-Aprendizagem (sempre aprendendo e 

ensinando, trocando saberes) 

(   ) (   ) (   ) 

 

1.2. Os conteúdos desenvolvidos no curso contribuirão para criação de 

empreendimentos que gerem emprego e renda, baseados na economia 

solidária?   (  ) Sim                     (   ) Não 

     Justifique sua resposta: Porque o curso nos ensinou como criar e administrar 

esse tipo de empreendimento. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Quanto às perspectivas futuras de aplicação do conhecimento adquirido, 

responda abaixo: 

2.1. Você pretende desenvolver um Empreendimento Solidário - EMPSOL em um 

futuro próximo?  

(a) Sim;  (b) Não;  (c) Não agora. 

 

2.2. Se respondeu SIM, anteriormente, quais serão seus parceiros no 

Empreendimento Solidário? 

(a) pessoas que também participaram do TECNOJOVEM. 

(b) pessoas do seu relacionamento escolar. 

(c) pessoas de seu relacionamento familiar. 

(d) pessoas de seu relacionamento no bairro onde mora. 

(e) outras pessoas diferentes dos grupos descritos acima. 

 

2.3. Em caso de resposta positiva em 2.1., aponte o produto e/ou serviço que  

pretende desenvolver: ______________________________________________ 

 

2.4. Quais seriam os seus três principais objetivos ao desenvolver um 

empreendimento no ramo da Economia Solidária? 

(  ) Que o empreendimento tenha como base os valores da cooperação e da 

solidariedade. 

(  ) Desenvolver um comércio, um negócio, justo e solidário. 

(  ) Oferecer um produto/serviço com base na sustentabilidade ambiental. 

(  ) Desenvolver a gestão democrática e a autogestão do empreendimento. 

(  ) Desenvolver a divisão democrática dos recursos financeiros obtidos com o 

empreendimento. 

(  ) Buscar o fortalecimento e mobilização do grupo envolvido no TECNOJOVEM. 

(  ) Oferecer um produto/serviço inovador. 

(  ) Possuir autonomia para desenvolver e aprimorar um produto/serviço. 

(  ) Estimular o saber e a criatividade. 

(  ) Buscar a satisfação profissional. 

(  ) Buscar uma melhor qualidade de vida.  

(  ) Buscar uma forma de geração de renda. 

(  ) Procurar uma alternativa ao desemprego. 

(  ) Criar parcerias com outros empreendimentos. 

Outros não citados: _________________________________________________ 

 

2.5. Quais seriam as três principais dificuldades a serem enfrentadas por você 

ao desenvolver um empreendimento no ramo da Economia Solidária? 

(  ) Desenvolver a gestão democrática e a autogestão do empreendimento. 

(  ) Desenvolver a divisão democrática dos recursos financeiros obtidos com o 

empreendimento. 

(  ) Desenvolver parcerias com fornecedores. 

(  ) Desenvolver o marketing e a publicidade do produto/serviço oferecido. 

(  ) Estruturar a equipe, os sócios do empreendimento. 

(  ) Falta de experiência dos membros da equipe. 

(  ) Inserir o produto/serviço no mercado. 

(  ) Obter os recursos financeiros iniciais para o empreendimento. 

(  ) Obter apoio técnico, suporte e orientação para consolidar o empreendimento. 

(  ) Oferecer um produto/serviço com base na sustentabilidade ambiental.  

 (  ) Possuir um espaço físico para desenvolver o empreendimento. 

(  ) Ter disponibilidade de tempo. 

(  ) Ter os serviços de infraestrutura (linha telefônica, fax, acesso à internet) para 

o empreendimento. 

Outras não definidas: _____________________________________________ 

 



 

3. Quanto às expectativas de conseguirem ingresso e apoio da ITESS-CEFET/RJ 

para desenvolvimento de Empreendimentos Solidários - EMPSOL: 

 

3.1. Você achou importante conhecer a ITESS-CEFET/RJ? 

(a) Sim;  (b) Não; (c) ainda não entendi o que é a ITESS. 

 

3.2. Qual(ais) o(s) aspecto(s) mais importante(s) que você entende ser 

necessário nas atividades de apoio que a ITESS-CEFET/RJ dará ao EMPSOL? 

Escolha até 3 (três) aspectos. 

(a) apoio técnico/tecnológico nas áreas específicas do EMPSOL;  

(b) aquisição de conhecimentos na área de administração para o EMPSOL 

(c) capacitação em áreas relativas ao produto e/ou serviço do EMPSOL; 

(d) oportunidade de adquirir financiamento do EMPSOL; 

(e) oportunidade de criar rede de parceiros; 

(f) Outros diferentes dos descritos acima. 

 

3.3. Qual(ais) a(s) expectativas que você têm em relação a desenvolver um 

EMPSOL e ingressar na ITESS? Responda livremente. 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO JOVEM (FACULTATIVO) 

Data de nascimento: 

12/10/1996 

Naturalidade: 

Rio de 

Janeiro 

Nacionalidade:Brasileiro Estado 

Civil: 

Solteiro 

Endereço: 

 

Número: 

Complemento: 

 

Bairro: Centro CEP: 20060080 

Município: 

Rio de 

Janeiro 

Estado: 

RJ 

Telefone: 

Celular: 97931-7552 e-mail: cristiandsd@gmail.com 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE CONFIDENCIALIDADE: os dados coletados nesta pesquisa são 

única e exclusivamente de uso para fins acadêmicos, e não poderão ser utilizados 

nominalmente, se, e somente se houver concordância da pessoa respondente. 

Para maiores informações entrar em contato com itess.cefet.rj@gmail.com. 

mailto:itess.cefet.rj@gmail.com

