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Ementa: 
 
Reflexões sobre mudanças no ambiente competitivo e no mercado de trabalho e crescente 
importância da inovação e da ação empreendedora. Entendimento das principais características 
dos empreendedores bem sucedidos. Análise de diferentes formas de empreender. Identificação de 
formas e oportunidades de inovar. Planejamento de novos empreendimentos com o uso de 
modelos e plano de negócios. Apresentação de mecanismos de apoio ao empreendedor. 
 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Entender o papel do 

empreendedor inovador na 
sociedade.  

• Conhecer as principais 
características dos 
empreendedores bem 
sucedidos.  

• Distinguir os tipos e formas 
de inovação.  

• Conhecer métodos de 
avaliação de oportunidades. 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Gerar e selecionar ideias 

para criação de projetos 
inovadores. 

• Desenvolver modelo e 
plano de negócios para a 
criação de um novo 
empreendimento a partir de 
uma ideia inovadora.  

• Integrar conhecimentos de 
áreas técnicas e de gestão 
por meio de atividades de 
projeto. 

Atitudes e Valores  
 
• Valorizar o comportamento 

empreendedor, seja como 
gestor de uma empresa 
existente 
(intraempreendedor) ou 
como dono do próprio 
negócio  

• Desenvolver atitudes e 
comportamentos 
empreendedores. 

Conteúdo Programático: 
 
1. Contextualizando empreendedorismo e inovação  

1.1. Empreendedorismo e inovação no contexto de sociedade, organizações e indivíduos  
1.2. Tendências do mundo corporativo: trabalho x emprego  
1.3. A visão da economia: Schumpeter e a “destruição criativa”  
1.4. A visão da psicologia: o indivíduo empreendedor  

2. Inovação como diferencial competitivo  
2.1. A essência da inovação: criação de valor para o cliente e mercado  
2.2. Tipos de Inovação: produto, processo, organizacional, modelos de negócio  
2.3. Inovação tecnológica: incremental e radical  
2.4. Inovação não tecnológica  
2.5. Inovação aberta. . 
2.6. Geração de ideias e reconhecimento de oportunidades.  

3. Estrutura Organizacional e Estratégias Empresariais 
3.1. Características de empreendedores bem sucedidos 
3.2. Descrição de uma Estrutura Organizacional.  
3.3. A dimensão emocional e motivacional 
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3.4. A mente empreendedora: visão e ação 
4. Experiências Empreendeoras  

4.1. Áreas e negócios promissores para profissionais da área 
4.2. Serviços e Tendências em Inovação e oportunidades na Web 
4.3. Outras formas de empreender: empreendedorismo social e intra-empreendedorismo 
4.4. Caso prático: conhecendo empreendedorismo bem-sucedidos na profissão 

5. Identificando oportunidades de inovar e empreender  
5.1. Geração de idéias 
5.2. Critérios de seleção de oportunidades valiosas 

6. Modelagem de Negócios 
6.1. Pensamento visual 
6.2. Introdução ao Business Model Canvas 

7.    Plano de Negócios  
7.1. Objetivos e Conteúdo do Plano de Negócios 
7.2. Elaborando um Plano de Negócios Simplificado 
7.3. Apresentando um Plano de Negócios 

8.    Organismo de apoio às Startups Inovadoras 
8.1. Sebrae, Endeavor e Incubadoras de empresas 
8.2. Agências de Fomento: recursos subsidiários para a inovação tecnológica 
8.3. Investidores Anjos e Venture Capital 

 
Metodologia: 
 
O curso tem um bloco inicial composto de aulas expositivas com o objetivo de apresentar 
conceitos essenciais de empreendedorismo e inovação, seguida de uma sessão experencial, onde 
os alunos deverão ter contato com empreendedores convidados, quando se pretende motivá-los a 
entender e vivenciar de perto o papel e ação empreendedora. 
Na segunda parte, há um bloco inicial alternando-se aulas conceituais e de atividades práticas, 
onde os alunos são estimulados a propor a criação de produtos ou serviços inovadores, tendo 
como base o conhecimento técnico adquirido no curso ou uma ideia que tenham em mente e que 
desejem implementar. Em seguida, os alunos deverão iniciar o desenvolvimento de seu projeto de 
fato, modelo e plano de negócios, devendo cumprir etapas e metodologia pré-estabelecidas na 
disciplina, sob a supervisão do professor. 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
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• Revistas  

• Exame PME  
• Época Negócios  
• HSM Management  
• Pequenas Empresas e Grandes Negócios 

 
 


