
 
 

 

 
 

CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANA MARIA FORTES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 
ORIENTADORA: Patrícia Ferreira 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Especialização Em 

Educação Empreendedora, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de 

Especialista. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, 2017. 



 

                                                                                                                             Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         CDD: 370 

Santos, Ana Maria Fortes dos 
 
     Capacitação em educação empreendedora para a educação 
profissional / Ana Maria Fortes dos Santos ; orientadora: Patrícia 
Ferreira. – 2017. 
     20 f. ; 30 cm 
 
     Curso em parceria com o Instituto Gênesis (PUC-Rio), através da 
plataforma do CCEAD (PUC-Rio). Com o patrocínio do Sebrae em 
parceria com o MEC. 
     Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)–Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação 
Empreendedora, 2017. 
     Inclui bibliografia 
 
     1. Educação – TCC. 2. Capacitação. 3. Educação. 4. 
Empreendedorismo. 5. Profissional. I. Ferreira, Patrícia. II. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de 
Educação. III. Título. 

  



Perfil do Aluno 

 

 

 

 
Ana Maria Fortes dos Santos 

 
 

Graduada em Ciências contábeis, pós-graduado em Educação à Distancia e em 

Docência para a Educação Profissional. 

É instrutora do Eixo Gestão e Negocio no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – Senac/AP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À minha filha e 

marido pelo apoio 

incondicional, amo 

vocês. 



AGRADECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

À Deus por ter me proporcionado força para prosseguir diante das dificuldades. 

À minha orientadora Professora Patrícia Ferreira, por toda a paciência, toda 

dedicação e toda a calma em me auxiliar na elaboração deste trabalho. 

À minha filha que compreendeu e aceitou o tempo passado em frente ao 

computador sem faz tantas reclamações. 

Ao Jozias que se mostrou amigo e companheiro, que me incentivou a prosseguir 

apesar dos percalços, me apoiando sempre, contribuindo assim para meu sucesso. 

Ao Sebrae por essa grande oportunidade de crescimento profissional. 

Ao Senac/AP por me indicar à esse desafio. 

À Instituição PUC-Rios e aos tutores pelo grande trabalho em nos proporcionar 

uma Educação Empreendedora. 



Resumo 

 

 

 

 

 
A proposta de um curso de Capacitação para Docentes da Educação Profissional 

veio para não deixar o espirito empreendedor, despertado em cada profissional 

participante da especialização, esmorecer e sim fortalecer-se ao ser compartilhado 

com os colegas e alunos das instituições oriundas. O aprendizado adquirido ao 

logo do curso trouxe uma nova visão de que empreender não é apenas abrir um 

negocio próprio, mas sim toda uma filosofia de vida, que será difundida através da 

educação empreendedora, pois é dever do professor formar futuros profissionais 

conscientes do seu papel no mundo do trabalho e da sociedade globalizada. A 

Especialização em Educação Empreendedora promoveu à formação continuada de 

professores/educadores do Sistema S e IF, mostrando-lhes caminhos e 

mecanismos para o aprimoramento de seu desempenho didático/pedagógico em 

sala de aula, fortalecendo o desenvolvimento de uma cultura empreendedora e 

fortalecendo o espirito empreendedor para melhor execução qualitativa de suas 

atividades em sala de aula. Portanto as metodologias utilizadas no decorrer do 

curso propiciaram ao professor amadurecimento e evolução profissional. Durante 

o processo de ensino/aprendizagem foi imprescindível à colaboração de todos  

para a irradiação da educação empreendedora. Os artigos, os vídeos e as pesquisas 

foram de grande relevância para o desenvolvimento de cada unidade estudada. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Curso de Capacitação em Educação Empreendedora para a 

Educação Profissional terá duração de seis meses com uma carga horária: 200 

horas aulas, contará com dois encontros presenciais (aula inaugural e Projeto 

Integrador), o número de alunos previstos é de 65 sendo 56 instrutores, 05 

Coordenadores e 03 técnicos especializados, assim haverá duas turmas uma com 

32 e outra com 33 alunos. 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso será abordada a produção e 

planejamento de um curso inovador de capacitação em Educação Empreendedora 

para os instrutores do Senac Amapá que atua no seguimento de educação 

profissional no Estado há 42 anos, qualificado e capacitando os amapaenses para  

o mundo do trabalho, hoje contamos com doze turmas de jovens aprendizes nos 

cursos de Vendas, Assistente Administrativo e Serviço de Supermercado, duas 

turmas de Técnico em Enfermagem além de outros 16 cursos de curta duração. E 

como instrutora da referida instituição pude notar a ausência de cursos ou 

disciplinas voltadas ao empreendedorismo o que nos deixa aquém desta nova era, 

portanto o curso de capacitação é de fundamental importância não só para os 

docentes como também par os discentes. Ele abrangerá uma carga horaria de 

duzentas horas/aulas com duração de seis meses, cujo proposito principal é 

promover a capacitação dos docentes da instituição para que possam transmitir a 

cultura empreendedora aos alunos ingressos na instituição. Assim, o objetivo 

previsto nessa proposta de formação é a união da educação, trabalho e 

empreendedorismo em um curso de capacitação para os docentes da educação 

profissional, podendo ser utilizada a Rede da Educação a Distância (EAD) da 

propina instituição. 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Vimemos em um mundo altamente volátil e com isso o perfil dos gestores 

estão mudando, não se tolera mais o chefe, valoriza-se o líder e/ou coach, pois 

alunos egressos que não tenham uma visão de futuro, capacidade de planejamento 

e realizar determinadas ações dentro ou fora das instituições quem venha a 

trabalhar e se não tiverem feeling para reconhecer e aproveitar novas 

oportunidades esses serão meros chefes. E neste mundo moderno e competitivo se 

faz necessário que tenhamos profissionais qualificados para disseminar a cultura 

empreendedora, e assim preparar pessoas pró – ativas que aprendam a agir e 

pensar por conta própria, com criticidade, criatividade, liderança e visão de futuro. 

Para tanto, é imperativo capacitarmos os docentes da Educação profissional para 

esse fim, pois são eles os responsáveis pela qualificação, capacitação e 

aperfeiçoamento dos trabalhadores brasileiros. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: DISCUSSÃO DA PROBLEMÁTICA QUE 

ENVOLVE O TEMA 

 
Curso de Capacitação em Educação Empreendedora para a Educação 

Profissional é apenas o começo dessa jornada. Pois o conhecimento será 

produzido e construído ao logo do curso, através do desenvolvimento de 

competências dos instrutores/alunos e a demonstração contínua de aptidão em 

correlacionar a educação, o trabalho e o empreendedorismo. 

Ao concluir o curso, o docente deverá demonstrar sua competência sobre 

Educação Empreendedora. Deverá ainda zelar pela aprendizagem do seu aluno, 

adotando procedimentos didáticos que estimulem a curiosidade e o pensamento 

crítico, solicitando seus saberes e sua capacidade criadora, respeitando sua 

identidade cultural, valor, emoções, sensibilidade, afetividade e intuição. 

Estimulando sempre sua autonomia para aprender. 
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CAPÍTULO 1 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, instituição 

privada, sem fins lucrativos, implantado no Amapá em 14 de dezembro de 1974, 

desde então leva educação profissional aos trabalhadores Amapaense. 

Atualmente seu quadro pedagógico é composto por 1(uma) Diretora de 

Educação Profissional, 5 (cinco) Coordenadores pedagógicos, 5 (cinco) Técnicos 

especializados e 56 (cinquenta e seis) instrutores que atuam nos cursos dos 

Segmentos de Turismo e Hospitalidade, Gestão, Negócios, Beleza, Informática, e 

Apoio Educacional. 

O Problema da instituição é a falta de cursos ou disciplinas que envolva o 

tema Empreendedorismo, ao logo dos 14 anos que trabalho no Senac/AP ministrei 

noções de empreendedorismo uma única vez no curso Técnico em Secretaria 

Escolar. Somente após iniciar a Especialização pude apresentar palestra sobre o 

assunto. 

 
OBJETIVOS 

 
 

Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos docentes da instituição 

Senac/Amapá para que possam transmitir a cultura empreendedora à alunos e 

colaboradores. 
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CAPÍTULO 2 
 

ATUALIZAÇÃO TEÓRICA: ESBOÇO DO REFERENCIAL DE ANÁLISE 

 

"[...] é importante focar na capacitação do professor, que é o 

protagonista do ensino do empreendedorismo, contribuindo 

para estimular um novo perfil do profissional de educação. Por 

isso, para que uma mudança assim ocorra, é imperativa uma 

completa remodelação do método de ensino e treinamento dos 

docentes, para que estes entendam a importância do novo foco e 

consigam ajudar a construir pessoas empreendedoras." 

(Rockefeller, 2017). 

 

Segundo Dolabela, para obter o tão sonhado sucesso, o empreendedor deve 

ser bem guiado e orientado. E isso se dará por meio da educação empreendedora 

ou pedagogia empreendedora onde diz que não se pode dar uma direção ao aluno 

para que ele seja um empreendedor empresarial, mas para que seja empreendedor 

em sua forma de ser. Abrir uma empresa pode ser uma opção do aluno. Porém, ele 

pode ser empreendedor em qualquer atividade. Ele pode ser empreendedor sendo 

músico, poeta, funcionário público, político, etc. Então, dentro da Pedagogia 

Empreendedora, a atividade empreendedora torna-se universal, Assim se tivermos 

docentes capacitados em educação empreendedora, conseguiremos estimular no 

aluno o desenvolvimento de competências e garantir a inserção no mercado de 

trabalho. 

“A educação empreendedora parte de duas grandes premissas. 

Uma considera o valor do todo e de todos. É a partir do 

envolvimento de todos os profissionais da instituição e do 

alinhamento de suas atitudes que esta poderá servi a sociedade 

de forma ética e sustentável [...]” (FRAIMAM, 2014). 

 

O modelo de ensino adotado pelo Senac dispõe de uma metodologia 

criativa que ajuda o aluno a desenvolver suas competências pessoais e 

profissionais, e assim dispor de vantagens competitivas para inserção no mundo 

do trabalho. Mas além de uma disciplina específica sobre empreendedorismo, é 

necessário que o docente esteja munido do espirito empreendedor, ter visão de 

futuro, capacidade de planejamento, realização e feeling para reconhecer e 

aproveitar novas oportunidades, e assim interagir em suas aulas com essa nova 

postura de ensino para trazer a interdisciplinaridade para o cotidiano dos alunos. 
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CAPÍTULO 3 

 

 
ORGANIZAÇÃO DO CURSO INOVADOR PROPOSTO 

 
 

Identificação do curso 

Título do curso: Capacitação em Educação Empreendedora para a Educação 

Profissional 

Carga horária: 200 horas 

Encontros presenciais: 02 (aula inaugural e Projeto Integrador) 

Número de alunos previstos: 65 (duas turmas uma com 32 e outra com 33 

alunos) 

Recursos necessários: Laboratório de informática com acesso a internet, 

biblioteca e sala de aula. 

Local: Senac/AP 

Composição do curso: 

Aula inaugural -----------------------------------------------------------04 horas 

Ambientação -------------------------------------------------------------05 horas 

Modulo I - Tipos de Empreendimentos-------------------------------------35 horas 

Ementa: 

Conceito – definição de empreendedorismo; 

História – origem do empreendedorismo; 

Tipos de empreendedorismo; 

Perfil do empreendedor. 

Referência: 

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores. 

1999. 

  . O segredo de Luísa. São Paulo: Editora de Cultura, 2003. 

DRUKER, P.F. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo. Editora Pioneira. 

1987. 

GRECO, Simara M. de S. S. et al. Empreendedorismo no Brasil: 2005. Curitiba: 

IBQP, 2006. 

XAVIER, Sérgio. “A Era do Empreendedor”. Conexão Sebrae, nº 03, folha 

2,Brasília. 1999. 
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Modulo II - Educação Empreendedora -------------------------------------35 horas 

Ementa: 

A importância de discriminar a Educação Empreendedora; 

Empreendedorismo dentro das escolas; 

Como trabalhar o Empreendedorismo na educação profissional 

Mídia e Educação Empreendedora. 

Referência: 

DOLABELA, Fernando. O Ensino de Empreendedorismo no Brasil: Uma 

Metodologia Revolucionária. São Paulo. Fundação Vanzolino. Projeto.1999. 

DOLABELA, Fernando. “O ensino de Empreendedorismo: O panorama 

Brasileiro”. Disponível em <htto://www.informar.org.br/notícias/notici029.htm> 

acesso em maio/2017. 

DOLABELA, Fernando. Pedagogia Empreendedora. Disponível em 

<https://fernandodolabela.wordpress.com/servicos-oferecidos/pedagogia- 

empreendedora> acesso em maio/2017. 

 

Modulo III - Desenvolvimento de Negócios e Carreira Empreendedora – 

35horas 

Ementa: 

Oportunidades e Tendências de Negócios; 

Gestão de Negócios; 

Empreendedorismo como carreira profissional; 

Planejamento de carreira Empreendedora. 

Referência: 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e gestão: 

fundamentos, estratégias e dinâmicas. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo 

negócios inovadores para um mundo em transformação. 1ª edição. Rio de 

Janeiro: Empreende / LTC, 2014. 

FILION, L.J. “Carreiras Empreendedoras do Futuro”. Revista SEBRAE. São 

Paulo. 2001. 

MEIRA, Silvio. Novos negócios inovadores de crescimento no Brasil. Rio de 

Janeiro. Editora Leya Casa da Palavra. 1ª edição. 2013. 

http://www.informar.org.br/not%C3%ADcias/notici029.htm
http://www.informar.org.br/not%C3%ADcias/notici029.htm
https://fernandodolabela.wordpress.com/servicos-oferecidos/pedagogia-empreendedora
https://fernandodolabela.wordpress.com/servicos-oferecidos/pedagogia-empreendedora
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PAVANI, Claudia; DEUTSCHER, José Arnaldo; LÓPEZ, Santiago Maya. Plano 

de negócios: planejando o sucesso de seu empreendimento. Rio de Janeiro: 

Minion, 2000. 202 p. 

SEBRAE. Iniciando um pequeno grande negócio. Brasília: SEBRAE, 2001. 

Modulo IV - Mercado Inovação e Empreendimento ---------------------------- 35 

horas 

Ementa: 

Empreendedorismo, Mercado de Trabalho e empregabilidade; 

Profissões Inovadoras, Empreendedorismos e Tendências Profissionais; 

Empreendedorismo, Desafios e Oportunidades de Mercado; 

Inovação, Criatividade e Empreendedorismo. 

Referência: 

BARBOSA, Lizia. Empreendedorismo e inovação: um desafio contemporâneo 

no ensino, Disponível em 

<http://www.administradores.com.br/artigos/academico/empreendedorismo-e- 

inovacao-_-um-desafio-contemporaneo-no-ensino/80548/> acesso em maio/2017 

CARVALHO, Antônio Pires de. Os empreendedores da nova era. São Paulo: 

APC Consultores Associados, 1996. 

DUAILIBI, Roberto; SIMONSEN JÚNIOR, Harry. Criatividade e Marketing. 

São Paulo: Editora Abril, 1990. 

Kyne, Peter B. O empreendedor. Editora: Best Seller. Rio de Janeiro. 2005 

 
 

Modulo V - Liderança, atitude e características empreendedoras --------- 35 

horas 

Ementa: 

O Empreendedorismo Profissional e a Liderança; 

Características Empreendedoras Essenciais para consolidar o Negócio; 

Atitudes Empreendedoras para o Sucesso; 

Empreendedorismo Social 

Referência: 

ADAIR, John. Como tornar-se um líder. São Paulo: Nobel, 2000. 

BERGAMINI, Cecília W. Liderança administração do sentido. São Paulo: 

Atlas,1994. 

http://www.administradores.com.br/artigos/academico/empreendedorismo-e-inovacao-_-um-desafio-contemporaneo-no-ensino/80548/%3e%20acesso%20em%20maio/2017
http://www.administradores.com.br/artigos/academico/empreendedorismo-e-inovacao-_-um-desafio-contemporaneo-no-ensino/80548/%3e%20acesso%20em%20maio/2017
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CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2005. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo na Prática – Mitos e Verdades do 

Empreendedor de Sucesso. 3ª edição. Editora: LTC Rio de Janeiro, 2015. 

 
Projeto integrador - ----------------------------------------------------- 16 horas 

O Projeto Integrador é baseado na metodologia de ação-reflexão-ação, que 

se constitui na proposição de situações desafiadoras a serem cumpridas pelo 

aluno. O planejamento e a execução do Projeto Integrador propiciam a articulação 

das competências desenvolvida ao logo do curso, pois estimula o  

desenvolvimento profissional. Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno 

poderá demonstrar sua atuação profissional pautada pelas Marcas Formativas 

Senac. 

 
CRONOGRAMA 

 

 
 Meses 

 1 2 3 4 5 6 

Aula inaugural        

Ambientação         

Tipos de 

Empreendimentos 

        

Educação 

Empreendedora 

        

Desenvolvimento 

de negócios e 

carreira 

empreendedora 

        

Mercado Inovação 

e Empreendimento 

        

Liderança, atitude e 

características 

empreendedoras 

        

Projeto Integrador        
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a 

avaliação tem como propósitos: 

• avaliar o desenvolvimento das competências no processo formativo; 

• ser diagnóstica e formativa; 

• permear e orientar todo o processo educativo; 

• verificar a aprendizagem do aluno, sinalizando o quão perto ou longe está do 

desenvolvimento das competências com foco na aprendizagem; 

• permitir que o aluno assuma papel ativo em seu processo de aprendizagem, 

devendo, portanto, prever momentos para autoavaliação e feedback em que 

docente e aluno possam, juntos, fazer correções de rumo ou adoção de novas 

estratégias que permitam melhorar o desempenho do aluno no curso. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO CURSO INOVADOR 

PROPOSTO 

 
A metodologia adotada para este curso, é em consonância com a Proposta 

Pedagógica do Senac, que pauta-se pelo princípio da aprendizagem com 

autonomia e pelo desenvolvimento de competências, entendidas como ação/fazer 

profissional observável, potencialmente criativo, que articula conhecimentos, 

habilidades e atitudes/valores e permite desenvolvimento contínuo. 

A mobilização e articulação dos elementos da competência requerem a 

proposição de situações desafiadoras de aprendizagem, que apresentem patamares 

crescentes de complexidade e se relacionem com a realidade do profissional. 

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular 

Projeto Integrador, ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da 

realidade profissional. Nesse sentido, a proposta deve contribuir para o 

desenvolvimento de projetos consistentes, que ultrapassem a mera sistematização 

das informações trabalhadas durante as demais unidades curriculares. 
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MEDIAÇÕES PREVISTAS ENTRE PROFESSOR E APRENDIZES 

 
 

A mediação se dera através dos fóruns, mensagens privadas e feedback. Os 

alunos poderão escrever em seus diários online, fazendo síntese da aprendizagem 

semanal. Deverão ainda discutir temas relevantes ao curso em fóruns e executar 

atividades em grupo. 

O tutor da assua contribuição nos fóruns instigando a participação e 

fazendo comentários pertinentes. Além dos feedbacks nos diários e trabalhos em 

grupo. 
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CAPÍTULO FINAL 

CONCLUSÕES 

Falar sobre empreendedorismo é muito comum na atualidade. Porém o que 

falta é despertar e estimular o potencial empreendedor dos indivíduos. Por isso é 

de fundamental importância capacitar os profissionais da Educação Profissional 

aja visto que são qualificados cerca de 500 mil pessoas por ano nas Escolas e 

Centros Profissionalizantes de todo o Brasil. 

Sabe-se que as vagas para os empregos formais vão acabar 

gradativamente, pois com a proposta de aumento do tempo para aposentadoria e 

as universidades “produzindo apenas candidatos a empregos” teremos uma 

demanda elevada de candidatos por vagas. É Importante lembrar que a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação, de 20 de Dezembro de 1996, em seu artigo 1º é 

bem clara: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” e acrescenta que, “a educação escolar deverá vincular-se 

ao mundo do trabalho e prática social”. 

Portanto é obrigação da escola incutir nos jovens a cultura empreendedora, 

mesmo que seja atreveis da transversalidade entre disciplinas. Isso não significa 

que abriram o próprio negócio, mas podem tornassem empregados 

empreendedores, conscientes da parceria empregado/empresa, ao adotarem 

postura e atitude empreendedora. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Sabe-se que o mundo do trabalho esta em constante modificação onde o 

bom profissional não é aquele que só saiba fazer, mas de que modo se faz e por 

que de se faz. E o sistema de educação profissionalizante que busca sempre estar 

um passo a frente das tendências/mudanças, tem por obrigação capacitar seu 

corpo docente para atuarem nessa nova era do empreendedorismo, e isso se dará 

através do Curso de Capacitação em Educação Empreendedora para a Educação 

Profissional. Pois ao logo da especialização em Educação Empreendedora fiquei 
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ciente de que em nosso Centro de Educação Profissional não disponibilizamos de 

disciplinas ou cursos nessa área, levando-me a repensa minha práxis pedagógica, 

mostrando-me novos caminhos e uma nova visão empreendedora. 

As atividades executadas em sala de aula virtual me proporcionaram 

melhorias em minha pratica pedagógica, aprendi dinâmicas e atividades que 

utilizo em sala de aula as quais facilitam a complexidade do ensinar/aprender, o 

que facilita a compreensão da projeção de futuro pelos alunos. 

Foi discutido no inicio do Curso de especialização sobre a inserção do 

empreendedorismo desde a educação básica como é feito em outros países, pois e 

de suma importância para o futuro dos estudantes Brasileiros conhecerem o 

conceito de empreendedorismo, para que possam internalizar a cultura 

empreendedora em suas mentes desde a sua mais tenra infância. Porém como 

ainda não é possível comecemos pela Educação Profissional. 
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