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Ementa: Definição de empreendedorismo, análise das características e dos diferentes tipos de
empreendedores. Estudo do crescimento do empreendedorismo no Brasil analisando o surgimento e as
oportunidades de novos negócios até a classificação das empresas e os ramos de atividades. Conhecer a
Legislação Brasileira, incentivos para criação de novas empresas e os Órgãos de apoio. Refletir sobre
mudanças no mercado de trabalho, inclusão da pessoa com deficiência e a crescente importância da
inovação e da ação empreendedora. Empreendedorismo sustentável como instrumento de preservação
do meio ambiente. Entendimento das principais características dos empreendedores bem sucedidos:
competências e habilidades. Análise de diferentes formas de empreender: experiências
empreendedoras. Identificação de formas e oportunidades de inovar

Objetivos: Despertar nos alunos ações que estimulem o autoconhecimento com relação às suas
características empreendedoras, bem como a participação em oficinas de aprendizado em diversas áreas
de negócios, visitas técnicas em empresas, participação em feiras, atividades que estimulam o
desenvolvimento de habilidades que favoreçam a criatividade e inovação para a elaboração do pré-
plano do negócio (a ideia do negócio). Instigar ao aluno: (a) aprender o conceito de si, englobando a
autonomia, a autoconfiança, a perseverança, a determinação, a criatividade e a liderança; (b)
desenvolver seus elementos de know-how: conhecer e entender mercados, oportunidades de negócios,
selecionar objetivos, projetar, estruturar e dar vida a essas organizações.

Metodologia / Diretivas: O desenvolvimento das aulas se baseará em exposições e críticas sobre os
conceitos, em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo debates,
seminários e em trabalhos práticos: Estudos de Casos e por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois tempos de
aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio. Exposição Oral;
Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo. Recursos: Quadro branco; Computador +
Data Show; Portal de Entidades na Internet; CDs; DVD’s; Vídeos; Casos empresariais retirados de
Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e outros eventualmente úteis.

Avaliação: A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o desempenho em
situações pontuais, provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Será feita
através da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais e/ou em grupo, realizados em classe
baseados nos estudos de caso ou temas apresentados em aula no Seminário de Empreendedorismo e na
elaboração do pré-plano do negócio (a ideia do negócio); bem como o grau de assiduidade e de
participação dos alunos nas atividades programadas.



Conteúdo Programático
UNIDADE I – Introdução e Apresentação de “Princípios de Empreendedorismo”
1.1. Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático.
1.2. Esquema de desenvolvimento das aulas.
1.3. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais, pesquisas, os dois testes
bimestrais (P1 e P2) e prova de exame final (PF).
1.4. Formação dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.

UNIDADE II – Princípios de Empreendedorismo
2.1. Definição de empreendedorismo.
2.2. Análise das características e dos diferentes tipos de empreendedores.
2.3. Estudo do crescimento do empreendedorismo no Brasil analisando o surgimento e as oportunidades
de novos negócios até a classificação das empresas e os ramos de atividades.
2.4. Lei de cotas e o processo de inclusão social na elaboração do Plano de Negócios.

UNIDADE III – Legislação Brasileira
3.1. Conhecer a Legislação Brasileira e incentivos para criação de novas empresas e os órgãos de apoio.
3.2. Refletir sobre mudanças no mercado de trabalho e crescente importância da inovação e da ação
empreendedora.

UNIDADE IV – Apreendendo a ser um Empreendedor
4.1. Entendimento das principais características dos empreendedores bem sucedidos: competências e
habilidades.
4.2. Análise de diferentes formas de empreender: experiências empreendedoras.
4.3. Identificação de formas e oportunidades de inovar.

UNIDADE V – Elaboração do pré-plano do negócio
5.1. Aprendizagem empreendedora na elaboração do pré-plano do negócio; ou seja, o desenvolvimento
da ideia do negócio.
5.2. Estruturação, atividades e cronologia do pré-plano do negócio.
5.3. Desenvolvimento: Análise de Mercado (descrição do negócio, concorrência, fornecedores).
5.3.1. Plano de Marketing (como funciona o mercado, descrição dos produtos e/ou dos serviços).
5.3.2. Planejamento Mercadológico (preços, promoções, comercialização e canais de distribuição).
5.3.3. Planejamento Estratégico.
5.3.4. Planejamento Jurídico e Organizacional.
5.3.5. Planejamento da Instalação de Operações (layouts ou arranjo físico, materiais e equipamentos).
5.3.6. Planejamento de Recursos Humanos.
5.3.7. Planejamento da Tecnologia da Informação.
5.3.8. Planejamento Financeiro (estimativas de faturamento, custos e resultados).
5.3.9. Construção de Cenários (simulações de resultados otimistas e pessimistas, reflexões).
5.3.10. Sumário Executivo (visão, missão, produtos, serviços, mercado, demanda de recursos, saúde
financeira, recursos e retorno sobre o investimento).
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