
 

 PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Empreendedorismo 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 3º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 40 h.a. Práticas: 

Docente Responsável: Álvaro Filho 

 

EMENTA 

 Desenvolvimento da capacidade empreendedora, com ênfase no estudo do perfil 
do empreendedor, nas técnicas de identificação e aproveitamento de 
oportunidades, na aquisição e gerenciamento dos recursos necessários ao negócio, 
fazendo uso de metodologias que priorizam técnicas de criatividade e da 
aprendizagem proativa. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Compreender os conceitos relativos ao empreendedorismo, identificando 
oportunidades de negócios e desenvolvendo o potencial visionário. 

 
Específicos 

 

 Conceituar empreendedorismo; 

 Caracterizar os tipos de empreendedor e de negócios; 

 Desenvolver sua criatividade; 

 Criar uma idéia para um negócio próprio; 

 Realizar análises financeiras e de mercado; 

 Elaborar um plano de negócios. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Empreendedorismo: conceitos e definições 

 O perfil e as características dos empreendedores; 

 As habilidades e competências necessárias aos empreendedores; 

 A importância do empreendedorismo para uma sociedade; 

 A identificação das oportunidades de negócios; 

 Conceitos e definições sobres crise e oportunidade; 

 Técnicas de identificar oportunidades; 

 Os recursos da tecnologia da informação na criação de novos negócios; 
 
Unidade II - O plano de negócio 

 Conceitos e definições; 

 A importância do plano de negócio; 

 A estrutura do plano de negócio; 

 O plano de marketing; 

 O plano financeiro; 



 O plano de Produção; 

 O plano jurídico. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem. Técnicas de 
dinâmicas de grupos e debates. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a assiduidade do 
aluno nos trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos e provas de 
verificação da aprendizagem.  

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e caneta de quadro;  

 Textos, apostilas e material fotocopiado para distribuição entre os alunos;  

 Televisão;  

 Microcomputador/notebook;  

 Data show. 
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