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OBJETIVOS 
 

Geral  

Capacitar os alunos a elaborarem um projeto de aproveitamento de oportunidades de 

mercado e/ou de solução de problemas concretos com base nos desafios da realidade 

concreta das organizações. 

 

Específicos 

 Habilitar os alunos a definirem questões e tratarem os desdobramentos das suas 

escolhas sobre o aproveitamento de uma oportunidade de mercado ou a solução 

de um problema, com base em metodologia científica aplicada.  

 Prover os alunos de conhecimentos e experiência sobre o método da solução de 

problemas e aproveitamento de oportunidades por meio da elaboração de 

trabalhos na disciplina, como experiência prévia para a elaboração do trabalho de 

conclusão do curso, com elevada qualidade. 

 

ENFOQUE E ABORDAGEM DA DISCIPLINA 

O enfoque da disciplina está centrado no desenvolvimento de um negócio já existente ou 

a ser criado, que tem a sua gênese, evolução com base em demandas concretas de 

pessoas ou empresas para os seus produtos e/ou serviços, que são os geradores de 

oportunidades de mercado. Quanto aos problemas, são relevantes aqueles que direta ou 

indiretamente afetam o aproveitamento de oportunidades. 

O sucesso de um negócio, contudo, depende da adequação entre o valor criado ou a ser 

ofertado para o cliente, com os recursos, processos e capacidades disponíveis na 

empresa, para se obter a vantagem competitiva, pois esta condição é a garantidora da 

satisfação e da remuneração dos demais stakeholders.  

A abordagem da disciplina é de natureza aplicada, propiciando ampla discussão sobre a 

utilização da metodologia adotada na disciplina.  

METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A fundamentação científica do trabalho prático e aplicado.  

2. O processo de aproveitamento de oportunidades/solução de problemas empresariais 

3. Entendimento da oportunidade e/ou do problema 

4. Diagnóstico da oportunidade/problema 

5. Proposta do aproveitamento da oportunidade/solução do problema 

6. Plano de ações da mudança: recursos, processo, capacidades 

7. Implementação das mudanças 

8. Avaliação dos resultados 

9. Relatório final do trabalho 

 

ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O processo de ensino-aprendizagem compreende os seguintes procedimentos básicos: 

leituras prévias, discussões em sala de aula e desenvolvimento de um trabalho prático. 

Os trabalhos são realizados por meio de grupos de alunos para possibilitar uma maior 

riqueza e produtividade nas discussões pela troca mútua de aprendizados.  

As aulas ocorrem de maneira presencial e não presencial. Nas aulas presenciais são 

discutidos os conceitos e abordagens metodológicas visando ao entendimento dos 

fundamentos do método, dado o feedback do produto da aula não presencial anterior e 

realizadas orientações individuais aos grupos. As aulas não presenciais correspondem à 

realização de tarefas práticas que os alunos realizam em grupo.  

O produto final da disciplina é um projeto sucinto, estruturado no formato do relatório do 

Trabalho de Conclusão do Curso, que consta no livro “Metodologia para Trabalhos 

Práticos e Aplicados” e com material de apoio complementar. Esse projeto é 

apresentado pelos grupos na última aula, em plenária. 
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