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2. EMENTA 

Atividade Empreendedora. Empreendedorismo e discussão educacional. Empreendedorismo e o 

empreendedor. Vias empreendedoras. Características empreendedoras. Plano de negócios. Personagens 

do processo criativo. Entendendo a sua criatividade. Estratégias para a criatividade. 

 
 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Fomentar o desenvolvimento de uma postura empreendedora sintonizada com as tendências do mercado 

e com as diversas alternativas para o exercício da sua profissão de administrador empreendedor. 

 
 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA 

 Discutir o conceito de empreendedorismo, sua origem, nuances e conceitos correlatos. 

 Apresentar as principais variáveis e ou categorias envolvidas nos processos de análise estratégica. 

 Promover uma reflexão sobre os pressupostos das principais perspectivas teóricas acerca da 

Administração Estratégica e vantagem competitiva. 

 Conhecer e analisar as principais alternativas estratégicas das empresas. 

 Analisar cada uma das etapas da Administração Estratégica, suas etapas e ferramentas disponíveis. 

 Introduzir os principais aspectos teóricos da adaptação estratégica. 
 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Unidade 1:  

Unidade 1: Empreendedorismo  

1.1 Origem do empreendedorismo 

1.2 Conceitos de empreendedorismo e correlatos 

1.3 Competências empreendedoras 

1.4 Mitos e verdades acerca do empreendedorismo 

 

Unidade 2: Criatividade e sua relação com o empreendedorismo 

mailto:erdmann@cse.ufsc.br


2.1 Conceitos e origens da criatividade 

2.2 A criatividade no ambiente organizacional 

2.3 Criatividade e o desenvolvimento de novas ideias 

2.4 Bloqueios à criatividade 

2.5 Como desenvolver a criatividade: algumas técnicas para desenvolver a criatividade 

 

Unidade 3. Plano de negócios 

3.1 Identificando e Avaliando Ideias & Oportunidades  

3.2 Análise do ambiente externo 

3.3 Análise estratégica e direcionamento do negócio 

3.4 Desenvolvendo o modelo do negócio - KANVAS 

3.5 Desenvolvendo o plano de marketing 

3.6 Plano operacional 

3.7 Plano financeiro – Captação de recursos 

3.8 Análise de viabilidade 

 
 

6. ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM  

- As aulas serão síncronas e assíncronas, conforme cronograma disponibilizado ao final desse 

plano.  

-As aulas síncronas serão realizadas no próprio Moodle com a ferramenta 

(BigBlueButtonBN), o link será enviado pelo próprio Moodle, no fórum de avisos. Caso haja 

algum problema de conexão com o uso dessa ferramenta (por excesso de usuários quando as 
aulas iniciarem), nossa segunda opção será o Google Meet. 

- As aulas assíncronas serão utilizadas com uso de vídeo-aulas, indicação de leituras, fórum e 
atividades diversas, etc.);  

- Nas aulas síncronas será feito chamada pela conferência dos participantes da conferência, 

caso haja necessidade de faltar o aluno pode recuperar a frequência com a realização de uma 
atividade. Nas aulas assíncronas a frequência será atribuída pelas atividades realizadas.  

 
 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

NF = (A1 . 0,20) + (A2 . 0,20) +(A3 . 0,20) + (A4 . 0,40)  
 

Onde: 

NF = Nota final, que deve ser maior ou igual a 6,0 para obter a aprovação na disciplina. 

A1 = 1ª avaliação parcial de conteúdos, será realizada com uso da ferramenta questionário no Moodle – 

Unidade 1 e 2 (disponível por 24 horas – 4 horas para execução). 

A2 = Seminários - Unidade 2.5 – equipes de 4 alunos, a equipe deverá apresentar o seminário usando a 

conferência ou com uso de um vídeo, além de disponibilizar um resumo para os colegas, contendo Nome 

da ferramenta; Objetivos; Potencial de resultados; Como usá-la e exemplos de uso. 

TS A3= Média das atividades propostas nas aulas, a média será calculada desconsiderando a nota mais baixa. 

A4 = Projeto de plano de negócios, trabalho em dupla (deverá conter: ideia do negócio; justificativa; 



mercado potencial (descrição do perfil dos clientes, demanda estimada); produtos e/ou serviços a serem 

ofertados; modelo do negócio – KANVAS; qual o diferencial de seu negócio. (70% da nota será pelo 

trabalho escrito e 30% será pela apresentação do PIT do negócio.) 

 

 

Datas Previstas: 
 23/09 à 24/09 –  Primeira avaliação – ficará disponível 24 horas, para começar, depois de iniciado 3 

horas para realizar a atividade. 

 28/09; 30/09 e 5/10 – Seminários 

 14/12- Entrega Plano de Negócios 

 16/12 – Exame final 

 
- Todas as avaliações serão expressas em notas graduadas de 0 (zero) a 10 (dez). 

- O aluno poderá perder um trabalho de sala de aula sem prejuízo de sua nota, em caso de perda de mais de um o 

aluno só poderá repor o trabalho em caso de apresentação de atestado médico ou declaração do empregador. 

- A nota mínima de aprovação na disciplina é 6,0 (seis vírgula zero).  

- A avaliação de RECUPERAÇÃO abrangerá todo o conteúdo do programa.  
 

8. ATENDIMENTO EXTRACLASSE 
 

gabriela.fiates@ufsc.br 

Chats programados. 
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Viagem ao Mundo do Empreendedorismo 
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CRONOGRAMA DE AULAS 
 

Semana 
Tipo de 

interação* 

Data e horário** 

 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino* 

 

1 

 

Síncrona 04/03 Apresentação do plano de ensino Aula expositiva-dialogada. 

2 Síncrona 09/03 
Origem do empreendedorismo 

 

Aula expositiva-dialogada; atividade em 

grupo. 

3 Síncrona 11/03 
Conceitos de empreendedorismo e 

correlatos 

Aula expositiva-dialogada; atividade em 

grupo. 

4 
Síncrona 

 

31/08 

8h:20min – 10h:00min 

Apresentação do novo plano de ensino. 

Relembrando a origem e os conceitos 

de empreendedorismo. 

Webconferência, leituras indicadas 

Atividade/lista de exercícios. 

5 

Síncrona e 

assíncrona 

 

02/09 

8h:20min – 10h:00min 
Competências empreendedoras 

Leitura e atividade prévia 

discussão e esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência. 

6 Assíncrona 
Semana de 07/09 

 

Mitos e verdades acerca do 

empreendedorismo 

 

Estudo dirigido, vídeo-aula e atividade. 

7 

Síncrona e 

assíncrona 

 

09/09 

8h:20min – 10h:00min 

Mitos e verdades acerca do 

empreendedorismo (dúvidas) 

Conceitos e origens da criatividade 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, vídeo-

aula, leituras indicadas e atividade. 



8 

Síncrona 

e 

assíncrona 

 

14/09 

8h:20min – 10h:00min 

A criatividade no ambiente 

organizacional  

Vídeo-aula;  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência. 

9 
Síncrona 

 

16/09 

8h:20min – 10h:00min 

Criatividade e o desenvolvimento de 

novas ideias 

 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade. 

10 
Síncrona 

 

21/09 

8h:20min – 10h:00min 

Bloqueios à criatividade 

 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, vídeo e 

leituras indicadas, atividade com uso da 

ferramenta questionário. 

11 

Assíncrona 

Síncrona 

 

23/09 – 24/09 

8h:20min – 8h:20min 
1ª avaliação parcial de conteúdos 

Ferramenta questionário moodle. 

Estarei disponível no horário de aula para 

tirar dúvidas. 

13 
Síncrona 

 

28/09 

8h:20min – 10h:00min 

Algumas técnicas para desenvolver a 

criatividade 

Apresentação de 4 seminários 

Seminários 

14 
Síncrona 

 

30/09 

8h:20min – 10h:00min 
Apresentação de 4 seminários Seminários 

15 
Síncrona 

 

05/10 

8h:20min – 10h:00min 
Apresentação de 4 seminários Seminários 

16 
Síncrona 

 

07/10 

8h:20min – 10h:00min 

O que é um plano de negócios, 

modelos, o que precisa apresentar?? 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, leituras 

indicadas.  

17 Assíncrona 
Semana 12/10 

 

Identificando e Avaliando Ideias & 

Oportunidades  

 

Vídeo, leitura, atividade. 

18 
Síncrona 

 

14/10 

8h:20min – 10h:00min 

Identificando e Avaliando Ideias & 

Oportunidades  

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade síncrona em grupo. 

19 
Síncrona 

 

19/10 

8h:20min – 10h:00min 

Análise do ambiente externo 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 



atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

20 
Síncrona 

 

21/10 

8h:20min – 10h:00min 

Análise do ambiente externo 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

21 
Síncrona 

 

26/10 

8h:20min – 10h:00min 

Orientação às duplas para realização do 

trabalho. 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência e/ou 

chat 

22 
Síncrona 

 

28/10 

8h:20min – 10h:00min 

Análise estratégica e direcionamento 

do negócio 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

23 Assíncrona Semana 02/11 

Análise estratégica e direcionamento 

do negócio 

 

Atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

24 
Síncrona 

 

04/11 

8h:20min – 10h:00min 

Orientação às duplas para realização do 

trabalho. 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência e/ou 

chat 

25 
Assíncrona 

 

09/11 

8h:20min – 10h:00min 

Desenvolvendo o modelo do negócio - 

KANVAS 

 

Vídeo, leitura e atividade. 

26 
Síncrona 

 

11/11 

8h:20min – 10h:00min 

Apresentação duplas do Kanvas com  

orientação às duplas para realização de 

melhorias. 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

Apresentação duplas. 

27 
Síncrona 

 

16/11 

8h:20min – 10h:00min 

Plano de marketing 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

28 
Síncrona 

 

18/11 

8h:20min – 10h:00min 

Plano de marketing 

Plano operacional 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

29 
Síncrona 

 

23/11 

8h:20min – 10h:00min 
Plano operacional  

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 



30 
Síncrona 

 

25/11 

8h:20min – 10h:00min 

Orientação às duplas para realização do 

trabalho. 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência e/ou 

chat. 

31 
Síncrona 

 

30/11 

8h:20min – 10h:00min 

Plano financeiro – Captação de 

recursos 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

32 
Síncrona 

 

02/12 

8h:20min – 10h:00min 

Plano financeiro – Captação de 

recursos 

 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

33 
Síncrona 

 

07/12 

8h:20min – 10h:00min 

Orientação às duplas para realização do 

trabalho. 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência e/ou 

chat. 

34 
Síncrona 

 

09/12 

8h:20min – 10h:00min 
Análise de viabilidade 

Apresentação,  discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de webconferência, 

atividade voltada ao trabalho da disciplina. 

35 
Síncrona 

 

14/12 

8h:20min – 10h:00min 
PIT alunos. 10 minutos por dupla.  

36 
Síncrona 

 

16/12 

8h:20min – 10h:00min 
PIT alunos. 10 minutos por dupla.  

 
* Durante o semestre, serão avaliados os tipos de interação e as estratégias de ensino e as mesmas poderão ser alteradas conforme diálogo e comunicação com os alunos. 

**Todos os materiais das aulas ficarão disponíveis no Moodle. 

 

 

 


