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Objetivo
Com a universidade reconhecendo seu papel sobre
a educação empreendedora, transformação social
e no desenvolvimento econômico de regiões e
países, surge a preocupação em como
universidades empreendedoras podem ser
sustentáveis economicamente, de forma que
possam desempenhar essas funções dentro da sua
estrutura de ensino e pesquisa. Investigar como os
ambientes de inovação, através dos parques
científicos tecnológicos, podem auxiliar na
sustentabilidade econômica de universidades
empreendedoras.

Metodologia
O método tem abordagem qualitativa de estudo de
caso, com as técnicas de coleta de entrevista
semiestruturada com roteiro validado, observação
não-participante por meio de roteiro e análise
documental. Na análise dos dados será utilizada a
técnica de análise de conteúdo, com uso do
software NVivo® versão 11. Foram utilizadas 4
universidades ranqueadas no ano de 2016 por
pesquisas internacionais. Neste trabalho, estudase o caso da Unicamp, que dispõe da agência de
inovação Inova Unicamp, a qual busca

desenvolver atividades de pesquisa, ensino e
avanço do conhecimento.

Resultados e Discussões
Os resultados esperados nesta pesquisa
representam-se principalmente pelo modelo
teórico que será proposto. Este modelo será o
resultado do objetivo proposto neste projeto. A
partir deste espera-se responder à questão de
pesquisa: como os ambientes de inovação, por
meio dos parques científicos e tecnológicos,
podem auxiliar na sustentabilidade econômica das
universidades empreendedoras? Espera-se
também contribuir com resultados genéricos sobre
os construtos teóricos universidade
empreendedora, ambientes de inovação e a
dimensão econômica da sustentabilidade nas
universidades.

Considerações Finais
As considerações finais do projeto são, até o
momento, parciais, estando de acordo com as
etapas executadas. O relatório final será
construído de acordo com o cronograma previsto.
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