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Resumo: Através de parceria com a prefeitura de Niterói, proveniente da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEN e da Coordenadoria de 
Políticas e Direitos das Mulheres, organizações promotoras de políticas de gênero, 
junto à mulheres empreendedoras e parceiras dessas organizações, o IFRJ Campus 
Niterói iniciou a primeira etapa deste projeto objetivando difundir e fomentar a 
autonomia econômica por meio do empreendedorismo feminino, no contexto 
pandêmico e pós-pandêmico, com a oferta de uma turma do curso de extensão 
Empreendedorismo Digital: autonomia para mulheres frente aos novos tempos, 
durante o mês de agosto de 2020. Em razão do contexto, os processos de 
implementação foram realizados em plataformas de tecnologia digital e de acesso 
gratuito. Cada atividade de formação teve tema definido por um conselho técnico e 
pedagógico formado pelos parceiros e colaboradores do projeto, materiais de apoio 
específicos, contemplando a articulação entre comunidade, Instituto Federal e poder 
público municipal e entre saberes teóricos e práticos. A constituição do conselho 
ocorreu através de reuniões periódicas entre a equipe de coordenação, 
colaboradores do corpo técnico, docente e discente do campus Niterói e parcerias. 
As inscrições das partícipes realizaram-se em ambiente online através de formulário 
digital. O calendário de atividades dessa primeira turma dividiu-se em momentos 
síncronos e assíncronos, realizados exclusivamente em ambiente online, com a 
utilização do Meet e Classroom. Também foi utilizado o WhatsApp como ferramenta 
de interação técnica e aproximação entre alunas, docentes e equipe. Ao término dos 
encontros, foram certificadas aquelas que obtiveram participação e aproveitamento 
de 70% das atividades, através de avaliações diagnósticas e de recuperação que 
foram propostas pelas docentes ao longo das aulas. Para o acompanhamento e 
aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, foram adotadas reuniões 
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quinzenais com a participação das docentes e equipe técnica-pedagógica. Para 
aprimoramento do curso, o qual contará com oferta de nova turma em 2021, foi 
adotado um questionário de avaliação com as discentes e capacitações para 
docentes, com o intuito de mitigar as dúvidas sobre as ferramentas digitais 
utilizadas. 
A primeira turma iniciada com 48 alunas, contou com 2 desistências e o total de 35 
aprovações com direito a certificação. Em última análise, observa-se que as alunas 
aproveitaram os conteúdos para aprimorarem e/ou para começarem do zero a 
inclusão dos seus negócios no ambiente online, o que permitirá atingirem maior 
autonomia financeira e social através do aumento do faturamento, da formalização e 
da adequação ao contexto imposto pela pandemia. Com base na prática da bolsista 
vinculada ao projeto é importante destacar o necessário fomento à indissociabilidade 
entre ensino e extensão nas Instituições de Ensino.  
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