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Resumo: A prática empreendedora se tornou significativamente presente em 

nossa rotina, sendo perceptível que essa realidade não está distante do meio 

acadêmico. A “arte” de empreender pode ser motivada por dois princípios 

fundamentais: a necessidade e/ou oportunidade. Ao analisar o panorama 

acadêmico é notável que a universidade possua diversos graduandos 

empreendedores, impulsionados pela necessidade de se ter uma renda 

complementar, ou colocar em prática um desejo. Assim, iniciam negócios sem 

conhecimentos básicos em relação aos conceitos e práticas empresariais. 

Partindo dessa conjuntura surge à relevância de estudar a possibilidade de 

implementação de uma incubadora empresarial de caráter mista na 

Universidade Regional do Cariri- URCA, tendo em vista que o objetivo das 

incubadoras empresariais é de ofertar suporte aos empreendedores para que 

assim os mesmos possam alcançar o sucesso. Este estudo se desenvolveu por 

meio de pesquisa bibliográfica, pautada em vivência e análise perceptiva do 

cenário estudado, cotejando com artigos científicos. As incubadoras de 

empresas colaboram positivamente com o cenário mercadológico na localidade 

onde estão inseridas, uma vez que as mesmas ofertam auxílios em áreas 

como: Marketing, gestão financeira, assistência jurídica, consultoria, e entre 

outros; colaborando para que as empresas incubadas consigam se 

desenvolverem adequadamente e obtendo sucesso. Ao examinar o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI (2017-2021) da Universidade Regional do 

Cariri-URCA é possível identificar que suas metas, visão, missão e objetivos 

esperam que a instituição consiga ter uma colaboração ativa no 

desenvolvimento regional tendo enfoque na Região do Cariri- CE. Conclui-se 

que é de grande relevância a implantação de uma incubadora de empresas do 

tipo mista, pois possibilita a abrangência de empresas dos setores tradicionais 

e de bases tecnológicas, tendo em vista os cursos de graduação de diferentes 

áreas do conhecimento ofertados pela instituição de analisada. Considera-se 

que as universidades devem incentivar a prática do empreendedorismo e da 

inovação. Diante desse contexto, a adesão desse modelo de incubadora 

oportunizará à Universidade Regional do Cariri-URCA consiga atingir propostas 

apresentadas no o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (2017-2021), 

colaborando para que a instituição obtenha “papel” ativo no cenário 
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mercadológico no Estado do Ceará, em especial a Região Caririense, além de 

incentivar a prática empreendedora e inovadora para docentes e discentes.  
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