
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 40h       

DOCENTE RESPONSÁVEL: Evadio Pereira Filho 

EMENTA 

Perfil do empreendedor, técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades, gestão do negócio, 
processo empreendedor, metodologias e técnicas inovadoras, plano de negócios.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Tornar o aluno capaz de exercer a gestão de empreendimentos através do conhecimento 
e aplicação de atitudes empreendedoras. 
 
Objetivos específicos: Compreender o conceito de empreendedorismo; Entender o perfil empreendedor; 
Desenvolver potencial dos alunos para visão inovadora, criativa e empreendedora; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução ao  Empreededorismo (6 H/A) 
Conceitos do empreendedorismo e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico; 
Histórico do empreendedorismo; 
Quem é empreendedor e suas características; 
Tipos de empreendedores; 
Processo empreendedor; 
Inovação e o processo empreendedor. 
 
Primeiras providências (8 H/A) 
Entendendo o mundo dos negócios; 
Por onde começar para abrir um negócio?; 
Quem são seus aliados e passos iniciais para abrir um negócio?; 
Questões legais de constituição da empresa. 
 
Identificando oportunidades (8 H/A) 
Diferenciando ideias de oportunidades; 
Fonte de novas ideias; 
Avaliando uma oportunidade; 
Modelo de negócios na internet. 
 
Plano de negócios (18 H/A) 
Conceitos de plano de negócio; 
Importância de um plano de negócio; 
Estrutura do plano de negócio; 
Elaboração de um plano de negócio. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialógicas a partir da fundamentação teórica definida com colocações baseada em 
exemplos práticos. Análise de estudos de casos, filmes, textos e/ou reportagens para reflexão de questões 
práticas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 



A avaliação é um processo contínuo que envolve participação nas aulas, frequência,  pontualidade na 
entrega dos trabalhos, avaliações objetivas e discursivas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador, data show, quadro branco, pincel, filmes, reportagens de sites e/ou revistas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar 
na sua empresa. 2ª Edição. São Paulo: Campus, 2008.  
 
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
DOLABELA, F. O segredo de Luisa. São Paulo, Cultura, 1999. 
  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
GHOSHAL, S.; LAMPEL, J.; MINTZBERG, H.; QUINN, J. B. O processo da estratégia. São Paulo: 
Bookman, 2005.  
TARJA, S. F. Gestão Estratégica na Saúde: Reflexões e práticas para uma administração voltada para 
a excelência. 4ª Edição. São Paulo: Látria, 2010.  
 
TEIXEIRA, R. F. Marketing em organizações de saúde. Rio de Janeiro: FGV, 2010.  
 

 


