
 

Assunto: XI Expovendas (Espaço do Conhecimento) 

Tema de 2020: Inovando no varejo 
 
 
A Faculdade Luciano Feijão – FLF, através do Curso de Administração, 

anualmente realiza a Expovendas, também conhecida desde 2019 como Espaço do 
Conhecimento, e registrada como um evento de Extensão. Em 2020, em parceria com o 
SEBRAE, Escritório Regional, através de sua Articuladora Suilany Teixeira e sob a 
Coordenação do Professor Leandro Vasconcelos, contando com a colaboração dos 
Professores Stênio Dias, Teresa Mota, Jose Wellington Alves Grangeiro, e Osmany 
Parente, teve inicio de sua programação em fevereiro de 2020, tendo como tema 
“Inovando no Varejo.” 

Em virtude do atual cenário de crise que o mundo vivencia causada pela 
pandemia da Covid-19,  seguirá com seus trabalhos, de forma remota, junto aos 
empresários do comércio varejista, com quem iniciou a proposta, ampliando esse 
universo inclusive para comunidades carentes que vem sendo objeto de atenção por 
parte de nossos estudantes com a orientação dos professores do referido Curso, 
visando elevar o nível de desenvolvimento dos negócios e inovar em relação a Modelo 
de Negócio, Marketing, Produto e Processo. O evento conta também com colaboração 
de ações dos estudantes do Curso de Administração da Faculdade, e assim pretende 
proporcionar troca de experiências aos discentes, docentes e empresários, que 
vivenciam os diversos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis da situação atual.  

Nesse contexto, a XI Expovendas seguirá com sua programação e organização 
pela Coordenação e Colegiado do Curso de Administração da FLF, igualmente com o 
apoio e respaldo do Escritório do SEBRAE em Sobral, parceria que visa beneficiar 
positivamente o evento com relação a transferência de conhecimentos e boas 
experiências aos participantes. 

Nesse sentido, vimos convidá-lo a participar do evento da próxima 5ª feira, 21 
de maio às 18:30, através da Plataforma Zoom, conforme programação, abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt-br.facebook.com/josewelligtonalvesgrangeiro.grangeiro


 

 

CONVIDADOS PROGRAMAÇÃO 

GERSON MARQUES JORGE FILHO 
Estudante da disciplina Gestão 
Empreendedora e Desenvolvimento Local 

do Curso de Administração, do 6º 
semestre do Curso de Administração da 

Faculdade Luciano Feijão – Líder do Grupo 
Responsável pelo Projeto “Expansão e 
Visibilidade do Comércio Varejista na 
Comunidade do Caiçara” 
 
FRANCISCA FLÁVIA FREIRE BASTOS 
Estudante da disciplina Gestão 
Empreendedora e Desenvolvimento Local 

do Curso de Administração, do 6º 
semestre do Curso de Administração da 

Faculdade Luciano Feijão – Líder do Grupo 
Responsável pelo Projeto 
“Desenvolvimento  da economia de 
Groairas  através do incentivo ao 
empreendedorismo social” 
 
CAMILA KELLY DE SOUZA PINHO 
Estudante da disciplina Gestão 
Empreendedora e Desenvolvimento Local 

do Curso de Administração, do 6º 
semestre do Curso de Administração da 

Faculdade Luciano Feijão – Líder do Grupo 
Responsável pelo Projeto 
“Empoderamento da comunidade de Sítio 
Areias através do empreendedorismo 
social local” 
 
ASSUNTOS ABORDADOS 

• Atitudes empreendedoras; 

• Mentalidade empreendedora; 

• Características 
empreendedoras; 

• Empreendedorismo social; 

• Empreendedores de negócios; 

• Inovação no comércio varejista; 

• A crise e a necessidade de 
pivotagem;  

• Parcerias público-privadas; 

IDEALIZADORA DA REUNIÃO NO ZOOM 
Entrar na reunião Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88487211968 

ID da reunião: 884 8721 1968 

 
Profª  Dra. Teresa Mota   

 
TEMA 

Inovando no Varejo: Promovendo o 
empreendedorismo e o desenvolvimento 

local em comunidades do município de 
Sobral 

 
DATA 

21 de Maio  
 

HORÁRIO 
18:30 às 22:00 

 
PROFESSORE DEBATEDOR 

- Sulany Teixeira Articuladora do 
Escritório Regional do Sebrae em Sobral; 
- Profa. Dra Danielle Teixeira – 
Coordeadora de Pesquisa e Profa de 
Tecnologia de Alimentos do IFCE 
- Prof Dra Cellyneude Fernandes – FLF   
- Dr. Francisco Eden Paiva Fernandes – 
Pesquisador da Embrapa Caprinos e 
Ovinos 
- Dra Aline Costa Silva – Pesquisadora da 
Embrapa Caprinos e Ovinos  
- Empresário Augusto Kais Ximenes – 
Líder da União dos Comerciantes de 
Groairas e proprietário das Óticas 
Princesa (Groairas, Sobral, Varjota e Ipu) 

PÚBLICO 
Acadêmico da disciplina 

Acadêmicos 
Empresários  



 

• Inovação e empreendedorismo; 
e 

• Inovação, empreendedorismo e 
desenvolvimento local. 

 

 


