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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Bacharelado em Administração 

DISCIPLINA: FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0340 

 

  

PRÉ-REQUISITO: Administração de Pessoas; Administração da Produção: operações de 

manufatura e serviços; Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais; Administração de 

Marketing; Administração Financeira e orçamentária; Administração de Sistemas de Informação.  

 
 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 46 h/a PRÁTICA: 34h/a  

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL:4h/a  
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Fernanda de Araújo Nóbrega - Noturno 

 

EMENTA 

 

 1.O fenômeno empreendedorismo e seu impacto social; 2.O empreendedor: capacidades e habilidades 

psicológicas; 3. Os Tipos de empreendedorismo.4. A identificação de oportunidades e a Elaboração 

do Plano de Negócios. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral  

 

 Proporcionar ao discente a compreensão do empreendedorismo como competência necessária 

para o  desenvolvimento de carreiras, identificação de oportunidades para empreender e melhoria da 

gerência das organizações em todas as suas tipologias, estimulando o comportamento empreendedor 

voltado para o desenvolvimento humano, social e econômico. 

 

 

Específicos  

 Compreender a importância do fenômeno empreendedorismo no contexto atual e o impacto 

social que ações empreendedoras podem realizar no ambiente; 

 Entender o perfil empreendedor, suas capacidades e habilidades psicológicas voltadas para o 

empreendedorismo; 

 Distinguir os diferentes tipos de empreendedorismo, identificando o potencial empreendedor de 

diversas áreas; 

 Estimular um comportamento gerencial empreendedor através da identificação de 

oportunidades e elaboração de planos de negócios que favoreçam o processo empreendedor. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 1. O EMPREENDEDORISMO E SEU IMPACTO SOCIAL 

1.1 O contexto do empreendedorismo no mundo e no Brasil 

1.2 Importância do empreendedorismo no campo econômico e 

social  

1.3 Definições de empreendedorismo e empreendedor 

1.4 O processo empreendedor 

1.5 A dinâmica do mundo do trabalho 

 

Presencial [ X – 10h/a ] 

2 2 O EMPREENDEDOR: CAPACIDADES E HABILIDADES 

PSICOLÓGICAS 

2.1 A personalidade empreendedora 

2.2 Aspectos cognitivos do empreendedor 

2.3 Motivação e conduta empreendedora 

2.4 Inovação e conduta empreendedora 

 

Presencial [X – 4h/a] 

Prática [ X – 2h/a] 

 

3 3 OS TIPOS DE EMPREENDEDORISMO  

 

3.1 O intra-empreendedorismo  

3.2 O empreendedorismo corporativo 

3.3 O empreendedorismo social 

3.4 O empreendedorismo individual 

 

Presencial [ X – 14h/a] 

Prática [ X – 4h/a] 

4 4 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES E ELABORAÇÃO 

DE PLANO DE NEGÓCIOS 

 

4.1 Como descobrir e avaliar uma oportunidade-  

4.2 Conceito e propósitos de um plano de negócios (PN)  

4.3 Formato, Estilo e elaboração do PN  

- A criação do modelo do negócio e da estratégia –  

- A estrutura organizacional e humana do negócio –  

- Aspectos operacionais do negócio (missão, localização, 

processo produtivo, instalações, máquinas e equipamentos)  

- Aspectos legais e jurídicos para abertura do negócio –  

- O marketing do negócio – O Plano de marketing  

- Aspectos financeiros e fiscais da gestão do negócio – Plano 

Financeiro  

4.4. Apresentação e defesa do plano de negócios 

 

Presencial [X – 18h/a] 

Prática [ X – 28h/a ]  

 

 

  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O alcance dos objetivos propostos será intermediado através de um processo onde o aluno poderá 

refletir, analisar e operacionalizar conceitos. Para viabilizar este ambiente de estudo, serão utilizados 

um conjunto de metodologias aplicadas à realidade da turma, com base em avaliação diagnóstica 

realizada no início das aulas: 

 

 Exposição de conteúdos programáticos. 

 Aulas dialogadas, em sala de aula. 

 Leituras e debates de textos, vídeos, notícias, situações do cotidiano. 
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 Apresentações de trabalhos em formatos de seminários, pitchs, teatro, defesas públicas de 

ideias, apresentações criativas com utilização de estratégias inovadoras de apresentação ao público. 

 Pesquisas científicas. 

 Estudos dirigidos. 

 Trabalhos em grupo . 

 Dinâmicas de grupo. 

 Utilização de jogos educativos para desenvolvimento de habilidades empreendedoras. 

 Avaliações escritas em formato de provas, relatórios, questionários, pesquisas de 

mercado. 

 Atividades e estudos realizados na WorldWide Web (no modo síncrono e assíncrono). 

 Utilização da plataforma Moodle presencial – SUAP e de softwares de planos de negócios  

 Estudos de caso.  

 Pesquisas de campo  

 Atividades interdisciplinares  – ações que proporcionem a integração entre disciplinas no 

mesmo semestre que explorem as possibilidades de desenvolvimento conjunto de competências 

profissionais nos discentes.  

 Reflexões sobre temas transversais que estejam relacionados com o tema 

empreendedorismo, através de manifestações escritas, orais, digitais (trabalhos, relatos de experiência, 

criação de produtos digitais). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[X] Quadro 

[X] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[X] Equipamento de Som 

[X] Visitas Técnicas 

[X] Software - MakeMoney: Laboratório de Informática  

[X] Plataforma Moodle. 

[X] Materiais escolares: cartolinas, post it, cola, canetas coloridas, pastas. 

[X] Materiais impressos (atividades em sala, textos para leitura, estudos de caso, estudos dirigidos)   

[X] Jogos Educativos 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da aprendizagem terá por base o desempenho do aluno nas tarefas programadas. 

Além disso, a avaliação será conduzida através de um processo continuo e permanente, observando a 

participação do aluno em todo o curso, sua capacidade de aplicar os conteúdos a sua realidade, afim de 

buscar um saber interdisciplinar que possa contribuir para a formação do aluno em outros campos do 

conhecimento. 

Inicialmente ocorrerá uma avaliação diagnóstica para observar os conteúdos que os alunos 

possuem em relação à disciplina. 

 

Vale salientar que a Resolução nº 54 CS/IFPB, de 20 de Março de 2017, Capítulos VII e VIII, 

definem os seguintes critérios de Aprovação e Reprovação: 

 Art. 45 Considerar-se-á aprovado na disciplina o discente que:  

a) Obtiver média semestral igual ou superior a 70 (setenta) e frequência igual ou superior a 75%, 

da disciplina;  

b) Após avaliação final, obtiver média maior ou igual a 50 (cinquenta); 

c) A média final das disciplinas será obtida através da seguinte expressão:  

                                                               MF = 6.MS+4.AF 
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MF = Média Final  

MS = Média Semestral 

 

 Art. 46 Considerar-se-á reprovado na disciplina o(a) discente que: 

a) obtiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista para cada disciplina; 

b) obtiver média semestral menor que 40 (quarenta); 

c) obtiver média final inferior a 50 (cinquenta), após avaliação final. 

 

As atividades de avaliação a serem adotadas pela disciplina poderão fazer uso dos seguintes 

instrumentos de avaliação: 

 

 Escritos: relatórios, provas, projetos (planos de negócios), questionários, artigos, 

resenhas, portifólios, esquemas, estudos de caso. 

 Orais: seminários, apresentações curtas (pitchs), relatos de experiências, debates, 

entrevistas, dramatizações. 

 Audiovisuais: produção de materiais digitais como roteiros de apresentação, vídeos, 

áudios, materiais de marketing (logomarcas, materiais de comunicação com o mercado). 

 Atividades de campo: participação em visitas técnicas, realização de pesquisas de 

mercado, participação em eventos relacionados ao empreendedorismo. 

 Materiais: Criação de produtos/serviços (mesmo que na perspectiva de simulação). 

 

Porém, toda avaliação fará uso dos seguintes critérios qualitativos: capacidade do aluno de 

relacionar a teoria apreendida à prática (através dos estudos de caso), abrangência das respostas dadas 

(atividades escritas), aspectos de comunicação oral – assertividade, segurança, postura, domínio do 

conteúdo (seminários, discussões), capacidade de resolução de problemas e de integrar os participantes 

de um grupo (trabalho em equipe), uso da língua portuguesa, participação nas aulas (assiduidade). 
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