


Uma união de forças que movimenta o
empreendedorismo no Estado de São Paulo.



nossa histór ia 
1992

Constituído  
o GJE (Grupo 

de Jovens 
Empresários)

1995
Criação dos primeiros 

núcleos no âmbito  
das Diretorias  

Regionais do CIESP

1993
Passa a ser 

denominado GPJE 
(Grupo Permanente 

de Jovens 
Empresários)

1998
Denominação  

alterada para NEFS
(Núcleo Empresarial de 

Formação Sindical)

2004
Assume status  

de diretoria  
do CIESP

2002
Muda a 

denominação  
para NJE  

(Núcleo de Jovens 
Empreendedores)



•  Empreendedores, empresários e 
profissionais ligados ao setor industrial

•  Sucessores de empresas 

•  Estudantes

•  Pessoas que buscam aprimorar 
competências de liderança e gestão, 
visando inovação e desenvolvimento

quem
procuramos



no estadonúcleos
•  Alta Noroeste (Araçatuba)
•  Alta Paulista (Marília)
•  Alto Tietê (Mogi)
•  Americana
•  Araraquara
•  Bauru
•  Botucatu
•  Bragança Paulista
•  Campinas
•  Castelo
•  Cotia
•  Cubatão
•  Diadema
•  Distrital Leste
•  Distrital Oeste
•  Distrital Sul
•  Franca
•  Guarulhos

•  Indaiatuba
•  Jacareí
•  Jaú
•  Jundiaí
•  Limeira
•  Noroeste Paulista (SJ Rio 

Preto)
•  Ribeirão Preto
•  Rio Claro
•  Santa Bárbara d’Oeste
•  Santo André
•  Santos
•  São Bernardo do Campo
•  São Caetano do Sul
•  São Carlos
•  São José dos Campos
•  Sorocaba
•  Taubaté

35 Regionais
528 Municípios



O Concurso Acelera Startup é o maior evento de 
investimento-anjo da América Latina e tem como 
objetivo fomentar o empreendedorismo, além de 
integrar as necessidades e as expectativas dos 
empreendedores e dos investidores interessados 
em investir em projetos e/ou empresas inovadoras.

Os participantes, previamente selecionados pela 
Comissão Organizadora, têm a oportunidade de 
participar de palestras, workshops, mentorias e 
avaliações classificatórias, inclusive com investidores.

Na edição de Araraquara, os dez melhores  
projetos terão a oportunidade de apresentar os 
seus negócios, no modelo de “elevator pitch”,  
à banca de investidores mais seleta do mercado, 
durante o Acelera Fellowship Fiesp, que será 
realizado em São Paulo no mês de novembro.

E esse é só o primeiro passo para o Super Acelera 
Fellowship Fiesp que acontecerá no ano de 
2018 onde cinco vencedores terão a chance de 
participar de um programa de aceleração de  
3 meses no Vale do Silício, na Bridge SV, nos EUA.



•  Quando: 19 e 20 de outubro 

(quinta e sexta-feira)

•  Onde: Instituto Federal / São Paulo - Campus 
Araraquara. R. Dr. Aldo Benedito Pierri, 250

•  Horário: 
Quinta: das 8h às 18h 
Sexta: das 8h às 13h

•  Mais informações: nje@ciespara.com.br  
ou pelo telefone (16) 3322 1339. 

concurso

araraquara
acelera startup



Av.  Prof.  Augusto Cesar,  1 .090 - Centro
(16)  3322 1339

ciesp@ciespara.com.br

ciesp.com.br/araraquara
fb.com/ciespararaquara


