PLANO DE ENSINO
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Componente Curricular: Empreendedorismo
Curso: Técnico em Guia de Turismo (Subsequente)
Série/Período: 2º semestre
Carga Horária: 33 h/r
Docente Responsável: Álvaro Cavalcanti Filho
EMENTA
Empreendedorismo, o perfil empreendedor e intra-empreendedor. O conhecimento para
empreender. Inovação. Técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades.
Técnica de estudo de viabilidade de roteiros. Plano de negócios para implantação de
produtos turísticos. Abertura de Empresas. Elementos básicos de Marketing. Elementos
básicos de Gestão de Pessoas. Elementos básicos de Finanças. Básico em Estrutura
Organizacional.
OBJETIVOS







Geral
Entender o conceito de empreendedorismo, seus conceitos básicos, tipologia.
Específicos
Conhecer e identificar a aplicação do empreendedorismo na profissão de guia de
turismo;
Verificar as principais formas de administração de empresas da área do turismo;
Planejar a implementação de negócios relacionados a profissão de guia de turismo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO















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 denovos negócios;
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.
METODOLOGIA DE ENSINO

Aula expositiva dialogada (com recursos audiovisuais em alguns momentos), leituras
dirigidas, atividades individuais e/ou em grupo, seminários, debates, discussão de textos
teóricos, técnico-científicos e oficiais.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A avaliação se processará da seguinte forma:
 Avaliação escrita envolvendo os aspectos teóricos trabalhados em sala.
 Apresentação de seminário em grupo.
 Conjunto de todas as atividades desenvolvidas em sala ao longo do semestre.
RECURSOS NECESSÁRIOS
Quadro branco; retroprojetor; data-show; obras literárias como leitura extraclasse;
textos teóricos; material xerocopiado, filmes, músicas, etc.
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