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PLANO DE ENSINO 
 

Componente Curricular:  
Exclusivo de curso (    ) Eixo Comum (    ) Eixo Universal ( X ) 

Unidade Universitária:  

Curso: 
Todos os cursos de Graduação da UPM 

Núcleo Temático: 

Nome do Componente Curricular: 
PROJETOS EMPREENDEDORES 

Código do Componente Curricular: 

Carga horária (horas - aulas semanais): 2 ( X ) Sala de aula 
(    ) Laboratório 
(    ) EaD 

Etapa: 1ª 

Ementa: 

Identificação do problema ou da oportunidade. Análise de soluções existentes ou projetos semelhantes. 
Prática de Ideação de projetos. Prática de modelagem de projetos. Construção de planos de negócios. 
 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

• Pensar criticamente sobre 

problemas do ambiente 

político, econômico e 

social e possíveis 

intervenções como 

cidadão 

• Desenvolver competência 

de análise e proposição de 

soluções. 

 

• Gerar e selecionar ideias 

para solução de um 

problema identificado 

• Desenvolver soluções 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.  

• Desenvolver habilidades de 

comunicação, organização e 

trabalho em equipe. 

• Valorizar a livre iniciativa e o 

pensamento empreendedor. 

• Atuar com ética e respeito às 

visões divergentes no 

trabalho com pessoas de 

diferentes formações. 

Conteúdo Programático  

1. Metodologias para execução do Projeto 
1.1. Metodologia para o Desafio de Cidades, Comunidades ou Organizações 
1.2. Metodologia para Criação de Negócios 

2. Definição de Equipes e Projetos ou Desafios 
3. Reconhecimento de Problemas e Identificação de oportunidades  

3.1. Diagnóstico e análise de soluções atuais para o problema identificado (desafios) 
3.2. Geração de ideias e avaliação da oportunidade (criação de negócios) 

4. Elaboração do Projeto 
4.1. Estruturas para adequação ao desafio ou negócio proposto 
4.2. Modelagem  
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4.3. Elaboração do Projeto/Plano de Negócios 
4.4. Análise e validação  

 

Metodologia: 

Equipes de estudantes trabalharão em um projeto real trazido por uma organização  parceira (empresa 
privada, esfera de governo ou organização social) ou na criação de um novo negócio.  

O projeto é oferecido em duas trilhas principais: (1) Desafios de Cidades, Comunidades ou Organizações; 

(2)  Criação de Negócios.  

Como as turmas serão compostas por alunos de diferentes curso, o  professor deve privilegiar a formação 
de equipes multidisciplinares. 
 
A metodologia para execução dos projetos deverá incluir as seguintes ferramentas: pensamento visual 
(design thinking), design centrado no cliente (user centered design), modelagem de negócios (business 
model Canvas) e Plano de negócios (business plan). 
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Critério de Avaliação 

Por ser uma disciplina projetual, a avaliação segue o que determina o regimento, ou seja duas avaliações 
intermediarias e uma avaliação final, por meio a relatórios e/ou apresentações orais a serem entregues 
nas etapas de desenvolvimento do projeto. 
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Revistas 
Exame PME 
Época Negócios 
HSM Management 
Pequenas Empresas e Grandes Negócios  
 
Portais Web 
www.sebrae.com.br  
www.endeavor.org.br 


