
 

 

ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS 

TURMA: 20201.4.872.1D 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo 

PROFESSOR(A): Marcelle Afonso Chaves Sodré 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a (50 h/r) 

(a cumprir: 54 h/a) 

 

TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 Apresentação do 

Plano Instrucional 

Revisão de conteúdo 

ministrado 

- Esclarecer 

metodologia 

e estimular o 

relacionamen

to remoto 

para as 

Atividades de 

Ensino Não 

Presenciais 

(AENPs). 

- Revisitar 

conteúdos 

para 

possibilitar a 

introdução e 

conexão com 

novos temas. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

Não se aplica  24 a 

28/08/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

2 1 2 Empreendedorismo 

na Carreira 

profissional e o 

futuro pós-pandemia 

- Refletir 

sobre atitude 

empreendedo

ra na carreira 

para o 

desenvolvim

ento 

profissional 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Pesquisa para 

Mural de 

notícias 

Não se aplica  31/08 a 

04/09/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

3 1 3 Tendências 

empreendedoras na 

área de Alimentos 

- Conhecer 

ações 

empreendedo

ras voltadas a 

área de 

Alimentos 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Painel de 

notícias 

construído 

- Debate e 

construção do 

painel de 

notícias em 

dupla 

08 a 

11/09/20 

Não se aplica 10,0 3 h/a 

4 1 4 Atitude 

empreendedora em 

carreira profissional 

- Refletir 

sobre atitude 

empreendedo

ra na carreira 

para o 

desenvolvim

ento 

profissional 

- Vídeo aula 

síncrona 

 

- Avaliação 

contínua 

14 a 

18/09/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

5 1 5 Atitude 

empreendedora no 

mercado de trabalho 

- Refletir 

sobre atitude 

empreendedo

ra para 

empregabilid

ade 

- Vídeo aula 

síncrona 

 

- Avaliação 

contínua 

21 a 

25/09/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

6 1 6 Análise ambiental 

aplicada a carreira 

profissional 

- Analisar o 

contexto do 

mercado 

profissional 

do técnico 

em Meio 

Ambiente 

- Texto em PDF 

- Exercício da 

Matriz de 

SWOT 

Leitura 

Obrigatória 

28/09 a 

02/10/20 

Não se aplica Não se aplica 2 h/a 

- Resolução do 

exercício 

03/10/20 10,0 Não se aplica 2 h/a 

7 1 7 Estudos para o 

empreendedorismo 

individual: âncoras 

de carreira 

- Conhecer a 

conduta 

empreendedo

ra 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Teste de 

âncora de 

carreira 

 

- Resolução do 

teste 

- Avaliação 

contínua 

05 a 

09/10/20 

10,0 Não se aplica 3 h/a 

8 1 8 Tipos de 

empreendedorismo e 

perfil empreendedor 

- Diferenciar 

os tipos de 

empreender 

- Identificar 

as 

característica

s da 

personalidad

e 

empreendedo

ra 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

13 a 

16/10/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 



 

 

TÓPICO 
UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 
AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

9 1 9 Estudo de caso: tipos 

de 

empreendedorismo 

- Conhecer a 

conduta 

empreendedo

ra e como 

gerir 

empreendedo

ramente. 

- Caso para 

ensino em PDF 

- Leitura 

obrigatória 

19 a 

23/10/20 

Não se aplica Não se aplica 2 h/a 

- Resolução do 

estudo de caso 

24/10/20 10,0 Não se aplica 2 h/a 

10 1 10 Inovação e 

Criatividade 

- Capacitar 

os alunos em 

habilidades 

que permitam 

identificar 

oportunidade

s de negócios 

- Capítulo de 

livro 

selecionado e 

em PDF 

- Leitura 

obrigatória 

26 a 

30/10/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

11 1 11 Avaliação da 

viabilidade de novas 

ideias 

- 

Desenvolver 

a capacidade 

de 

planejamento 

de 

oportunidade

s de negócio 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

 

- Avaliação 

contínua 

03 a 

06/11/20 

  3 h/a 

12 1 12 - 

Empreendedorismo: 

inovação substancial 

- Reconhecer 

a 

identificação 

de uma 

oportunidade 

de negócio 

- Filme Não se aplica 09 a 

13/11/20 

Não se aplica Não se aplica 2 h/a 

- Painel 

colaborativo 

- Participação 

em painel 

colaborativo 

14/11/20 Não se aplica 10,0 2 h/a 

13 1 13 Introdução ao 

Modelo de Negócios 

- Aprender a 

desenvolver 

o 

planejamento 

operação e 

avaliação de 

um 

empreendime

nto. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

16 a 

20/11/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

14 1 14 Modelo de negócio: 

parte conclusiva 

- Aprender a 

desenvolver 

o 

planejamento 

operação e 

avaliação de 

um 

empreendime

nto. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Texto em PDF 

- Avaliação 

contínua 

23 a 

27/11/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

15 1 15 Estudo de caso: a 

vez das startups 

- Conhecer 

condutas 

empreendedo

ras 

- Caso para 

ensino em PDF 

- Leitura e 

resolução do 

estudo de caso 

30/11 a 

04/12/20 

10,0 Não se aplica 3 h/a 

16 1 16 Estratégias 

mercadológicas para 

novos 

empreendimentos 

- Entender 

como gerir 

empreendedo

ramente. 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Questionário 

 

-  Resolução do 

questionário 

- Avaliação 

contínua 

07 a 

11/12/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 1 17 Feedback das 

competências 

desenvolvidas na 

disciplina 

- Refletir 

sobre a 

importância 

do 

empreendedo

rismo 

- Vídeo aula 

síncrona 

- Autoavaliação 

- Não se aplica 14 a 

18/12/20 

Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

 * Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 0,0 a 10,0 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. A nota final da disciplina será dada pela 

média aritmética simples das pontuações 

obtidas em todas as atividades avaliativas 

com pontuação indicada neste plano 

instrucional.  

 

Assinatura do Docente: 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 


