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Resumo 

 
O empreendedorismo atualmente tem sido utilizado como fomentador do crescimento 

pessoal e profissional nos mais diversos tipos de profissões existentes, especialmente as 

voltadas para as áreas administrativas e econômicas. Mas para que se torne ainda mais 

efetivo, é preciso que não apenas os profissionais das áreas administrativas e econômicas 

se envolvam, conheçam e saibam como utilizar dos artifícios proporcionados pelo 

empreendedorismo, é necessário, que todas as áreas (em especial no caso do presente 

trabalho, as áreas da saúde e da educação), utilizem das habilidades e competências 

proporcionadas pelo empreendedorismo aos profissionais que desejam se desenvolver 

efetivamente em suas áreas de atuação. 

Os objetos de aprendizagem são inúmeros que se apresentam como uma vantajosa 

ferramenta de aprendizagem e instrução, que podem ser utilizados para o ensino de 

diversos conteúdos. Tais objetos se apresentam de tal forma que estimulam o 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para um bom desempenho 

profissional de todos os trabalhadores. Este trabalho discute os elementos de um curso 

inovador de capacitação de professores com o uso de objetos de aprendizagem para o 

ensino dos cursos da área da saúde (técnico em enfermagem, em gerência de saúde e de 

saúde bucal), capacitando-os para formar futuros profissionais em suas áreas utilizando- 

se do curso aqui presente e que está ofertado na modalidade de educação 

profissionalizante presencial. 

 

 
 

Palavras-chave 

 
Empreendedorismo, educação, capacitação, habilidades e competências. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Após participação em diversas disciplinas que, ao longo do curso de pós- 

graduação em Educação Empreendedora, foram indispensáveis para o desenvolvimento 

intelectual dos alunos inscritos e interessados no mesmo, torna-se necessári0 a realização 

de um trabalho de conclusão de curso para finalizar mais uma etapa do conhecimento de 

tais participantes. Desta forma, torna-se necessário abordar que, a realização do presente 

trabalho se justifica, não apenas pelo fato de ser uma etapa conclusiva, mas, como uma 

alternativa de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo deste curso, bem 

como disseminar o que aqui foi aprendido através deste registro escrito. 

A escolha do tema aqui apresentado se justifica pelo fato de já ter atuado na 

educação, no ambiente de ensino/aprendizagem de alunos de curso técnicos e de 

formação continuada. Além do mais, minha formação acadêmica foi toda voltada para o 

curso de licenciatura, o que me leva a optar por realizar algo voltado para a educação. 

Além do fato de que, ao longo do curso, consegui utilizar os conhecimentos adquiridos 

no meu dia a dia, tanto profissional (na área da educação), quanto pessoal (ao aplicar o 

que foi estudado ao longo do curso em minha vida). 

Sendo assim, é possível afirmar que, após construir um trabalho de conclusão de 

curso voltado para a área da educação, consigo perceber que ele irá me ajudar a colocar 

em prática, tudo o que foi desenvolvido de conhecimento ao longo do curso de pós- 

graduação em Educação Empreendedora, bem como disseminar para os meus colegas de 

trabalho, parte significativa de todo o conhecimento por mim foi adquirido ao longo do 

curso. Esta experiência de escrita me permitiu, também, utilizar ferramentas didáticas, 

tais como: mini-cursos, oficinas, palestras e outras. 

O presente texto está estruturado da seguinte forma: no capítulo I foi abordado 

conceitos de empreendedorismo, especificidades do curso de pós-graduação em 

Educação Empreendedora, o qual forneceu embasamento teórico para a elaboração do 

presente trabalho  e a estrutura do  curso  profissionalizante que está sendo aqui proposto 
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e que será aplicado aos profissionais (docentes) dos cursos técnicos em Enfermagem, em 

Saúde Bucal e em Gerência de Saúde da Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). 

O capítulo II está pautado na base teórica de vários autores que foram utilizados 

como fontes de pesquisa e proporcionaram a construção deste capítulo. 

Já o capítulo III, demonstra as propostas metodológicas do presente trabalho, 

apontando a organização do curso e as mediações previstas para o mesmo. 

 
Capítulo 1. EDUCAÇÃO E EMPREENDEDORISMO: breve abordagem 

 
 

O presente trabalho busca responder, se a maneira como os professores estão 

trabalhando os conteúdos durante os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) é adequada, no sentido da qualidade da transmissão 

de conhecimentos e da realização prática dos mesmos. 

Para isto, algumas temáticas que foram trabalhadas até o presente momento, 

durante o curso de pós-graduação em Educação Empreendedora, poderão ser utilizadas 

para analisar tal situação e buscar soluções para resolver os problemas diagnosticados. 

Dentre estas temáticas, as que foram trabalhadas nas disciplinas, 6 – Educação, 

Trabalho e Empreendedorismo, e 8 – Metodologias vivenciais: Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial (CAV) - Pesquisa-Ação -, demonstraram formas de se identificar problemas 

nas abordagens de diversos temas que são trabalhados nos cursos do PRONATEC, bem 

como, formas de implantação de novas metodologias de ensino que possibilitam, cada 

vez mais, aprimorar a transmissão dos conhecimentos aos alunos participantes destes 

cursos. Mas, para que ocorra uma melhor qualificação dos cursos do PRONATEC, é 

necessário capacitar o maior número possível de professores destes cursos, tornando-os 

cada dia mais experientes e preparados para formar novos profissionais. 

No entanto, é necessário ressaltar que tudo demanda um custo, assim, o presente 

trabalho tem como objetivo inicial identificar quais são as maiores defasagens de tais 

profissionais para, posteriormente, elaborar mini-cursos, oficinas, palestras ou outras 



PUC 
RIO 

10 

 

 

 

atividades que sejam mais eficientes para capacitação destes profissionais e que não 

apresente um custo financeiro tão elevado para os cofres públicos. 

O presente trabalho será desenvolvido na Escola Técnica de Saúde da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), que atua na cidade de Montes 

Claros, à Rua Coronel Celestino, 65 – Centro, como ofertante de cursos Técnicos 

oferecidos pelo PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego). Tal escola desenvolve atualmente, no pólo de Montes Claros – MG, cursos 

técnicos de Enfermagem, de Saúde Bucal e de Gerência de Saúde, tendo em média 30 

professores atuantes, tanto ministrando aulas na própria escola técnica, quanto, 

acompanhando os estágios dos alunos nos hospitais da cidade. Estes professores têm sua 

formação voltada para a área da saúde e atuam ministrando aulas, pois, se especializaram 

em cursos de pós-graduação voltados para a docência, o que os possibilitou atuar como 

professores nos cursos citados. 

A Escola Técnica de Saúde da Unimontes apresenta uma infraestrutura muito 

boa, pois, além de ter vários laboratórios, salas de aulas bem equipadas (com um Data 

Show disponível em cada sala, cadeiras acolchoadas e mesas para atividades), biblioteca 

e várias outras salas que estão utilizadas pelos setores administrativos para a realização  

de um bom serviço em prol da qualidade dos cursos, conta também, com a possibilidade 

de utilização dos laboratórios, salas, biblioteca e demais dependências (banheiros, 

auditórios, salas de reunião) do campus da Universidade Estadual de Montes Claros - 

UNIMONTES (QUINTINO, 2016). 

Entende-se que todo e qualquer conhecimento adquirido pelo corpo docente 

engrandece e qualifica o corpo discente. Neste sentido, torna-se necessário criar cursos, 

mini-cursos, oficinas, palestras ou outras atividades que sejam utilizadas na melhor 

qualificação destes profissionais docentes. 

Destaca-se, também, que, quando se trata de cursos voltados para a área da 

saúde, nem sempre os professores trabalham os conteúdos com um olhar voltado para as 

iniciativas empreendedoras e inovadoras. Neste sentido, a proposta aqui apresentada visa 

ocupar esta lacuna e possibilitar tais conhecimentos. 
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Tabela de Questionário proposto aos docentes que realização o curso 

profissionalizante em “Educação Empreendedora” 

 

Como exposto por Zardo e Mello (2016), o empreendedorismo pode ser 

entendido como algo que foi “concebido para tratar da ação das pessoas que  

estimulavam o progresso econômico em setores da economia”, neste sentido, estimular 

docentes a trabalhar com iniciativas empreendedoras inovadoras com seus alunos, 

poderá promover o crescimento econômico e enriquecer os conhecimentos de forma 

transdisciplinar. Com base no exposto, a monografia aqui proposta busca suprir uma 

lacuna didática e pedagógica e visa aperfeiçoar o trabalho dos docentes que ministram 

aulas nos cursos técnicos de saúde da Escola Técnica de Saúde da Unimontes, 

qualificando-os para que possam trabalhar incluindo a educação empreendedora. 

O objetivo central que norteia o presente trabalho é fornecer instrumentos 

didáticos e pedagógicos que possibilitem aos professores dos cursos técnicos de 

Enfermagem, de Saúde Bucal e de Gerência de Saúde da Escola Técnica de Saúde da 

Unimontes aplicar e melhor adaptar seus conteúdos, em consonância com as iniciativas 

empreendedoras inovadoras desta unidade escolar. 

Contudo, não basta apenas fornecer instrumentos didáticos e pedagógicos aos 

docentes dos cursos técnicos da Escola Técnica de Saúde da Unimontes, é necessário, 

também, identificar através da aplicação de questionários aos docentes, como 

demonstrado a seguir, de que forma o empreendedorismo está sendo inserido nas aulas 

dos cursos técnicos e analisar se o empreendedorismo está sendo trabalhado de forma a 

estimular os discentes dos cursos técnicos de Enfermagem, de Saúde Bucal e de  

Gerência de Saúde da escola supracitada. 

 

 

 

 

1. Qual é a metodologia utilizada na realização das aulas do curso técnico em 

que trabalha? Aula expositiva, discussões e debates, utilização de estudos 

dirigidos? 

2. Você costuma promover a interação entre seus alunos ou suas aulas estão 

pautadas apenas no formato expositivo? 

3. Os seus alunos costumam sempre reproduzir o que lhes é ensinado ou 

modificam a forma de realizar os procedimentos ensinados com suas 

próprias características? 

4. Em suas aulas, você trabalha de forma a desenvolver em seus alunos várias 

habilidades e competências necessárias à realização do trabalho para o qual 
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Autoria própria

1
 

 
Neste questionário estão presentes questões relacionados à metodologia aplicada 

nas aulas de cada docente, como eles inserem e estimulam o empreendedorismo em suas 

aulas, de que forma estão identificando se seus alunos conseguem desenvolver 

habilidades e competências empreendedoras durantes suas aulas e como o 

empreendedorismo tem ajudado na formação dos profissionais que brevemente estarão 

inseridos no mercado de trabalho. 

A análise deste questionário pode auxiliar na melhor adaptação do curso de 

qualificação em Educação Empreendedora, às áreas da saúde, atendendo melhor aos 

docentes e futuramente aos discentes, no desenvolvimento de suas habilidades e 

competências empreendedoras. 

 
Capítulo 2. EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E SUAS APLICAÇÕES 

 
 

Atualmente, muito têm sido falado sobre empreendedorismo, no entanto, este 

termo é pouco trabalhado nos cursos superiores voltados para as áreas da educação e da 

saúde. Os avanços tecnológicos dos últimos anos criaram a necessidades de novos 

domínios de conhecimento. O empreendedorismo pode ser considerado um destes novos 

domínios e a aplicação destes conhecimentos costumam se dá nos cursos de ciências 

econômicas,ciências contábeis, economia, administração e outros. 

Segundo Fontes (2016), falar sobre a educação empreendedora não se trata de 

algo fácil, tornando-se ainda mais difícil ao se perceber que existe uma base consensual 

fraca para a compreensão do fenômeno do empreendedorismo, como se vê a seguir: 

 
Falar sobre educação empreendedora é, em geral, uma tarefa bastante 

problemática uma vez que o fato de não existir uma base consensual para a 

definição e compreensão do fenômeno do empreendedorismo levanta várias 

questões relevantes acerca das dimensões inerentes a própria educação 

empreendedora. (FONTES, 2016, p.49). 

 
1 
Questionário elaborado por Camila Fabianne Barbosa Quintino, 2017. 

está sendo qualificado? Justifique sua resposta. 

5.Você estimula seus alunos a serem profissionais empreendedores utilizando 

da criatividade e flexibilidade que cada uma deles detém? 
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O autor destaca a necessidade de se superar a falta de consenso sobre o uso e 

compreensão do conceito empreendedorismo para torná-lo mais acessível de aplicação  

no contexto do ensino fundamental e médio. Para tanto, há necessidade de se pesquisar 

sobre esta adaptação, para implementá-la no ensino técnico e profissionalizante. 

A qualificação em empreendedorismo compreende preparar os alunos de ensino 

técnico, no sentido de estimulá-los a desenvolver competências empreendedoras. Isso 

inclui o próprio desenvolvimento psicológico, para torná-los profissionais  mais 

dinâmicos e preparados para toda e qualquer transformação que venha a ocorrer. 

(FONTES, 2016) 

Fontes (2016) aborda, ainda, que um dos motivos mais comumente apresentados 

pelos estudiosos, no que se refere à questão da necessidade de se trabalhar a educação 

empreendedora, é o fato de que a concepção do empreendedorismo apresenta-se como 

um grande catalisador do crescimento econômico e da criação de emprego que, por sua 

vez, contribuem para o crescimento pessoal e profissional do ser humano. 

Neste sentido, Rodrigues (2016), mostra que o desenvolvimento de competências 

é indispensável para o desenvolvimento das pessoas e do país: 

 
Para que as pessoas não permaneçam à margem da sociedade é necessário 

que exista um investimento adequado no desenvolvimento de competências. 

Só assim, o progresso tecnológico se traduz em crescimento econômico e os 

países poderão competir numa sociedade global que se baseia cada vez mais 

em conhecimento. (RODRIGUES, 2016, p.15). 

 

No Brasil, mais precisamente no estado de Minas Gerais, foi criado um guia 

informativo denominado pela Secretaria Estadual de Educação de Currículo Básico 

Comum (CBC), a ser trabalhado nos ensinos fundamental e médio, que abrange todas as 

disciplinas. Neste guia foi destacado a importância de se desenvolver nos alunos 

competências e habilidades para que eles, tenham condições de colocar em prática o que 

foi estudado em cada conteúdo, seja em geografia, matemática, português ou em outra 

disciplina do currículo escolar. 

Como exemplo, no Currículo Básico Comum (CBC) de Geografia, escrito por 

Bueno (2005), várias habilidades foram propostas e muitas delas com características 
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interdisciplinares, o que, por sua vez, deverá promover no aluno a capacidade de 

entender o conteúdo e saber, colocá-lo em prática no seu dia a dia, como demonstrado a 

seguir: 

 

 
Estabelecer os conhecimentos, as habilidades e competências a serem 

adquiridos pelos alunos na educação básica, bem como as metas a serem 

alcançadas pelo professor a cada ano, são uma condição indispensável para o 

sucesso de todo sistema escolar que pretenda oferecer serviços educacionais 

de qualidade à população. (BUENO, 2005, p. 09) 

 

Porém, o desenvolvimento de competências e habilidades não é um critério 

utilizado apenas no Currículo Básico Comum (CBC), como descrito por Bueno (2005). 

Fontes (2016), cita Láckeus (2015), para demonstrar que “as pessoas necessitam de 

competências e habilidades empreendedoras para prosperar num mundo de mudanças”. 

Desta forma, fica nítida a necessidade de trabalhar a educação empreendedora em todos 

os níveis de ensino, estimulando sempre os alunos a desenvolverem competências, 

habilidades, criatividades e outras características que lhes proporcionem qualidades de 

um empreendedor. 

Ball (1989) apud Fontes (2016), identifica cinco ordens de razões para justificar a 

introdução da educação empreendedora em estados precoces de escolarização: 

 
(...) a) a necessidade de desenvolver nos indivíduos as capacidades 

indispensáveis para lidar com um ambiente em constante mutação; b) o 

problema do desemprego nos jovens; c) as transformações significativas no 

mercado de trabalho, que apelam a uma maior flexibilidade na estruturação 

das carreiras; d) as mudanças inerentes as próprias instituições, que 

necessitam de uma maior aceitação de responsabilidade, iniciativa e 

criatividade por parte de indivíduos e; e) a qualidade da educação e a sua 

pertinência face a economia. (BALL, 1989, apud FONTES, 2016, p. 53). 

 

Sendo assim, é preciso entender que trabalhar a educação empreendedora nos 

cursos técnicos pode tanto estimular os alunos nos aspectos profissionais de suas áreas, 

quanto proporcionar condições para que eles se adaptem às transformações ao longo de 

suas vidas profissionais e pessoais. Tal educação empreendedora pode dar respostas 

positivas ao exercício profissional destes alunos. Neste sentido, Dolabela (2004) 

menciona que: 
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(...) a Pedagogia Empreendedora toma a construção do sonho coletivo como   

a primeira etapa no caminho do protagonismo comunitário na definição do 

seu futuro. Assim, por tratar da formação de capital humano e social, a 

implementação da Pedagogia Empreendedora é um trabalho de véspera à 

aplicação de tecnologias de desenvolvimento. (DOLABELA, 2004, p. 7). 

 

Esta constatação de que a educação empreendedora pode contribuir para tornar 

sonhos em iniciativas e realizações, é também compartilhada por Filion (2006): 

(...) o empreendedorismo é geralmente associado a iniciativa, desembaraço, 

inovação, isto é, às possibilidades de fazer coisas novas e/ou de maneira 

diferente” além de acreditar também que o  empreendedorismo  está 

associado à capacidade de assumir riscos, subentendo, portanto, que as 

pessoas empreendedoras estão sempre prontas para agir, desde que tenham 

condições propícias para apoiá-las. (FILION, 2006, p. 4). 

 

É importante pensar educação empreendedora sob a ótica financeira, ou seja, “no 

sentido de entender o empreendedorismo como um elemento fundamental para o 

desenvolvimento econômico dos países, desempenhando um papel estrutural e dinâmico 

em todas as economias do mundo” (FONTES, 2016, p. 56). 

Para que ocorra o desenvolvimento de competências e habilidades, 

desenvolvimento econômico do país, e para que a educação empreendedora seja, de fato, 

considerada eficiente, é preciso realizá-la de forma adequada. Entendemos que a forma 

adequada seja instigar os alunos a aplicarem suas habilidades, deixando que os mesmos 

coloquem os seus conhecimentos em prática 

Segundo Fontes (2016, p. 60), “é necessário  partir do pressuposto de que existe  

a necessidade de formação de professores no âmbito do empreendedorismo, para que os 

mesmos tenham plena condição de desenvolver o espírito empreendedor em seus 

alunos”. Além disso, é preciso estimular a cooperação entre escolas e universidades e 

entre instituições de ensino e empresas, com vistas à promoção do espírito  

empreendedor. 

Neste sentido, destacamos as iniciativas da PUC-Rio e do SEBRAE ao 

programar um curso de pós-graduação em Educação Empreendedora para qualificar 

professores que, posteriormente, irão disseminar o empreendedorismo entre seus alunos. 

Ao se introduzir disciplinas de empreendedorismo no ensino superior espera-se alcançar 
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a formação de profissionais mais qualificados, com um espírito empreendedor e mais 

criativos (FONTES, 2016). 

Fontes (2016) aponta, também, que é preciso fomentar desde cedo nos alunos, 

crianças e adolescentes, uma cultura empreendedora que ultrapasse a aversão ao risco e 

ao estigma do insucesso que ainda está presente na cultura do Brasil. 

Filion (2006), defende o modelo americano de empreendedorismo, que: 

(...) ao permitir que as pessoas, cujas iniciativas não lograram êxito, sejam 

capazes de partir para outras iniciativas empresariais. São, na verdade, 

condições presentes na sociedade americana que permitem e que apóiam os 

empreendimentos de pessoas com capacidade inovadora e que pensam e 

agem de uma forma diferente. (FILION, 2006, p. 4). 

 

Ao afastar o medo de possíveis perdas e da possibilidade de começar algo novo e 

ainda desconhecido, é que será possível de fato, a ocorrência integral de uma educação 

integralmente empreendedora. 

Por fim, como aponta Dolabela (2003 apud Fontes, 2016, p. 63) “a escola 

apresenta-se como um contexto de aprendizagem por excelência para as crianças e 

jovens, ao ter como missão preparar para a vida”. Neste sentido, “deve fazê-lo em 

conjunto com a sociedade e com os agentes educativos nela envolvidos, devendo 

procurar estimular as competências e o espírito empreendedor dos alunos ao longo de 

toda a sua aprendizagem”. 

 
Capítulo 3. PARADIGMAS DO EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO 

 
 

3.1 Organização do curso inovador proposto 

 
 

Qualquer que seja a área de formação de um docente, o tema Educação 

Empreendedora deve estar interligado ao conteúdo que o professor irá trabalhar em sua 

área de atuação. Caggiano, Oliveira e Ragusa (2012), defenderem que: 

 
“o empreendedorismo pode ser desenvolvido na escola através de um 

conjunto de atividades complementares que possibilitem oportunidades e que 

incrementem as possibilidades de aprendizagem que vão além dos muros da 

própria escola”. (CAGGIANO, OLIVEIRA E RAGURA, 2012, p. 332). 



PUC 
RIO 

17 

 

 

 

Os autores afirmam, ainda, que é “importante desenvolver metodologias de ação 

que permitam as comunidades escolares, planear e concretizar os seus próprios caminhos 

e ações que permitam tal finalidade”. (CAGGIANO, OLIVEIRA e RAGUSA, p. 332). 

Desta forma, acreditamos que a criação de um curso de aperfeiçoamento que 

destaque a formação empreendedora, poderá contribuir para enriquecer a  grade 

curricular e melhorar a qualidade das aulas. 

A proposta deste trabalho consiste em aprofundar o tema educação 

empreendedora e promover a aquisição de conceitos e categorias pautadas no campo 

científico, permitindo assim, superar tanto as visões simplificadoras e mistificadoras da 

Educação em geral e do Empreendedorismo, quanto vencer os preconceitos que colocam 

em jogo a qualidade do ensino técnico. Sobre o preparo técnico, sejam em cursos 

voltados para as áreas da economia (em que o tema empreendedorismo é mais 

trabalhado) ou em cursos da área da saúde, nos quais pouco se fala sobre o 

empreendedorismo e sobre a educação empreendedora. 

Sendo assim, entendemos que a criação de um curso (com duração de  120 

horas), voltado para o tema educação empreendedora e aplicado à área da saúde, mostra-

se relevante. Tal curso visa a difusão do conhecimento empreendedor aplicado aos 

técnicos da área da saúde, para que eles possam melhor conduzir seus trabalhos nos 

locais onde atuarão, na cidade de Montes Claros. 

A proposta do curso aqui apresentado tem a seguinte estrutura: curso com 

duração de 120 horas, com um total de 15 encontros presenciais, podendo atender até 30 

alunos por turma. A infraestrutura para o desenvolvimento deste curso será a própria 

instituição, na qual os docentes atuam, ou seja, a Escola Técnica de Saúde da  

Unimontes, que dispõe dos recursos necessários, como computadores, data show, salas 

de aula e a confecção dos materiais impressos, como apostilas e atividades. 

As atividades que serão  aplicadas durante o curso são pautadas, especialmente,  

na discussão do tema empreendedorismo. Questionamentos serão lançados aos 

participantes para que eles debatam em grupos, formados durante as aulas presenciais. 

Outros debates e reflexões serão lançados no decorrer do curso, à partir do momento em 

que o material didático para estudo for entregue a cada participante do curso. 
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As aulas presenciais acontecerão pautadas na análise do material didático 

(apostilas) do curso. O professor do curso irá tecer comentários acerca do tema 

empreendedorismo e instigar os discentes a participarem dos debates e da realização das 

atividades. Tais aulas não utilizarão somente o material previamente produzido  e 

entregue aos alunos, mas, também, integrará a vivência de cada um dos professores 

participantes, nos mais diversos cursos que atuam e também no seu dia a dia, para que 

haja a troca de experiências entre os participantes. 

Com relação aos conteúdos a serem adotados no curso aqui proposto, 

buscaremos destacar os seguintes eixos de conhecimento: 1. Educação Empreendedora: 

resgate do histórico e dos princípios constituintes; 2. Liderança, atitude e características 

do comportamento empreendedor; 3. Educação, trabalho e empreendedorismo e 4. 

Gestão de pessoas e negociação de conflitos. 

No primeiro módulo será trabalhado com os professores participantes do curso o 

tema “Educação Empreendedora: resgate do histórico e dos princípios constituintes”, 

alguns itens serão abordados, podendo ser observados, na ementa da disciplina proposta 

por Zardo e Mello (2016): 

 
Visão geral do campo da educação, das atividades laborais, do 

empreendedorismo inovador, evidenciando sua natureza e raízes. Mitos 

relacionados ao campo. Empreendedorismo como um processo gerenciável; 

principais problemas, questões e desafios vivenciados pelos empreendedores 

nos diferentes contextos de atuação. A inovação como forma de 

competitividade e sua associação com o empreendedorismo. Inclusão 

produtiva e sociologia do trabalho. (ZARDO e MELLO, 2016, p.4) 

 

No segundo módulo, o tema proposto é “Liderança, atitude e características do 

comportamento empreendedor”. Zaremba (2016), apresenta os tópicos que serão 

trabalhados na disciplina: 

 
Competências e habilidades de atitude empreendedora e liderança serão 

trabalhadas. Passando também pela negociação, colaboração, administração 

de conflitos e plano de vida profissional. (ZAREMBA, 2016, p.4) 

 

Já no terceiro módulo, no qual o tema proposto é “Educação, trabalho e 

empreendedorismo”, Aranha (2016), cita que o importante a ser abordado durante esta 

disciplina é: 
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Trabalho na contemporaneidade. Gestão pela educação. Realização e 

experimentação como forma de aprendizado e inovação. Atividade 

profissional, habilidades. Competências. Empreendedorismo do criar ao 

realizar. Aceitação de mercado.  A inovação como forma de competitividade 

e sua associação com o empreendedorismo. Inclusão produtiva e sociologia 

do trabalho. (ARANHA, 2016, p. 4) 

 

Por fim, no quarto módulo, “Gestão de pessoas e negociação de conflitos”, 

Barreto (2016), aponta que é importante abordar: 

 
Aspectos teóricos e práticos relativos à estrutura e ao funcionamento dos 

grupos de trabalho. Equipe, comunicação, liderança e delegação. Etapas do 

processo de negociação. Conceitos e tipologias. Variáveis no processo de 

tomada  de decisão. Mediação de conflito: conceitos e tipos. Formas de gerir  

e mediar conflitos. (BARRETO, 2016, p. 4) 

 

Neste contexto, será possível aos participantes do curso, abordar sobre suas 

experiências profissionais diárias, utilizar a temática proposta em cada uma dos temas 

trabalhados, qualificar suas metodologias de trabalho e utilizar o que foi adquirido no 

processo de aprendizagem e nas práticas profissionais dos participantes. 

Cada uma destas disciplinas apresentará uma carga horária de 30 horas. As 

atividades presenciais serão realizadas de forma individual ou em grupo, através da 

realização de discussões e debates acerca do tema. Já as atividades extraclasse, serão 

realizadas por cada participante individualmente através de respostas aos 

questionamentos anexados nas apostilas. 

As tabelas 01, 02, 03 e 04 mostram a divisão de cada uma das disciplinas em 

módulos, a bibliografia básica de cada disciplina e o cronograma do curso. 

 
 

Tabela da disciplina 01: “Educação Empreendedora: resgate do histórico e dos 

princípios constituintes” 

Divisão em Unidades e Módulos 

MÓDULO I - 

Educação, formação 

técnica e profissional e 

educação 

empreendedora 

MÓDULO II – 

Histórico e 

princípios 

constituintes 

MÓDULO III – 

Ambientes de 

inovação 

MÓDULO IV – 

Nossa proposta 

pedagógica 

Empreendedora 

Bibliografia 

ZARDO,  Julia  Bloomfield  Gama  e  MELLO,  Ruth  Espínola  Soriano  de. Educação 

empreendedora:  resgate  do   histórico   e  dos  princípios  constituintes  –  Brasília,  DF: 
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SEBRAE; Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016. 

Cronograma de ocorrência do curso 

Módulos Duração em horas Duração em 

semanas 

Dias de curso 

Módulo I 08h/a 01 semana 05/08/2017 

Módulo II 08h/a 01 semana 12/08/2017 

Módulo III 07h/a 01 semana 19/08/2017 

Módulo IV 07h/a 01 semana 26/08/2017 

Fonte: ZARDO, Julia Bloomfield Gama e MELLO, Ruth Espínola Soriano de. 

Educação empreendedora: resgate do histórico e dos princípios constituintes, 2016 

Org: QUINTINO, CAMILA FABIANNE BARBOSA, 2017. 

Tabela da disciplina 02: “Liderança, atitude e características do 

comportamento empreendedor” 

Divisão em Unidades e Módulos 

MÓDULO I – 

Desafios pessoais 

em um mundo 

pós-moderno 

MÓDULO II - 

Avaliação do perfil 

empreendedor 

 

MÓDULO III - 

Mudança e 

criatividade 

MÓDULO IV - 

Liderança e 

trabalho de 

equipe 

MÓDULO V – 

Comunicação e 

negociação 

 

MÓDULO VI – 

Planejamento 

estratégico pessoal 

Bibliografia 

ZAREMBA, Raphael Sacchi. Liderança, atitude e características do 

comportamento empreendedor, segundo a mesma base referencial do Empretec – 

Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 2016. 

Cronograma de ocorrência do curso 

Módulos Duração em horas Duração em 

semanas 

Dias de curso 

Módulo I 08h/a 01 semana 02/09/2017 

Módulo II 08h/a 01 semana 09/09/2017 

Módulo III 07h/a 01 semana 16/09/2017 

Módulo IV 07h/a 01 semana 23/09/2017 

Fonte: ZAREMBA, Raphael Sacchi. Liderança, atitude e características do 

comportamento empreendedor, segundo a mesma base referencial do Empretec, 2016. 

Org: QUINTINO, CAMILA FABIANNE BARBOSA, 2017. 

 
Tabela da disciplina 03: “Educação, trabalho e empreendedorismo” 

Divisão em Unidades e Módulos 

MÓDULO I – 

Antevisão do 

trabalho 

MÓDULO II - 

Educação para o 

trabalho 

MÓDULO III - 

Empreender e 

inovar 

MÓDULO IV - 

Redes e organização 

social 

Bibliografia 

ARANHA,  José  Alberto   Sampaio.   Educação,  trabalho  e  empreendedorismo – 

Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
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Janeiro, 2016. 

Cronograma de ocorrência do curso 

Módulos Duração em horas Duração em 

semanas 

Dias de curso 

Módulo I 08h/a 01 semana 30/09/2017 

Módulo II 08h/a 01 semana 07/10/2017 

Módulo III 07h/a 01 semana 14/10/2017 

Módulo IV 07h/a 01 semana 21/10/2017 

Fonte: ARANHA, José Alberto Sampaio. Educação, trabalho e empreendedorismo, 

2016. 

Org: QUINTINO, CAMILA FABIANNE BARBOSA, 2017. 

 
Tabela da disciplina 04: “Gestão de pessoas e negociação de conflitos” 

Divisão em Unidades e Módulos 

MÓDULO I – 

Gestão 

Estratégica de 

Equipes 

MÓDULO 

Liderança 

Coaching 

II – 

& 

MÓDULO 

Negociação 

III – MÓDULO 

Resolução 

Conflito 

IV – 

de 

Bibliografia 

BARRETO, Maria Isabel Monteiro Fausto. Gestão de pessoas e negociação de 

conflitos – Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, 2016. 

Cronograma de ocorrência do curso 

Módulos Duração em horas Duração em 

semanas 

Dias de curso 

Módulo I 08h/a 01 semana 28/10/2017 

Módulo II 08h/a 01 semana 04/11/2017 

Módulo III 07h/a 01 semana 11/11/2017 

Módulo IV 07h/a 01 semana 18/11/2017 

Fonte: BARRETO, Maria Isabel Monteiro Fausto. Gestão de pessoas e negociação de 

conflitos, 2016. 

Org: QUINTINO, CAMILA FABIANNE BARBOSA, 2017. 

 
O critério de avaliação será a participação do aluno no conjunto de atividades 

propostas, ou seja, trabalhos em grupo na sala de aula; discussões durante os encontros 

presenciais e um questionamento ao final de cada disciplina que possibilitará identificar 

quais habilidades e competências foram alcançadas. 

O curso aqui proposto terá como base, algumas das disciplinas ministradas no 

curso de pós-graduação em Educação Empreendedora, que foi ofertado pelo SEBRAE, 

em parceria com a PUC-RIO. Os materiais para a realização do curso serão as apostilas 

do curso de pós-graduação em Educação Empreendedora, adaptadas ao curso que será 
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ministrado, com exemplos do cotidiano dos professores que participarão do mesmo e 

atividades voltadas para suas áreas de atuação. 

A escolha das disciplinas foi feita baseando-se no fato de que elas são adequadas para os 

cursos da área da saúde. Na disciplina 01, “Educação Empreendedora: resgate do 

histórico e dos princípios constituintes”, por exemplo, cada um de seus módulos irá 

proporcionar aos professores, habilidades e competências que lhes possibilitarão, 

posteriormente, qualificar seus alunos, conforme demonstrado na sequência dos módulos 

que compõem esta disciplina. Módulo I - “Educação, formação técnica e profissional e 

educação empreendedora”: busca a formação qualificada dos docentes, através do 

desenvolvimento de habilidades técnicas e criatividade. Módulo II - “Histórico e 

princípios constituintes”, fornecerá embasamento teórico para a realização de um melhor 

planejamento das aulas, para que as mesmas se tornem mais práticas e motivadoras. 

Módulo III - “Ambientes de inovação”, permitirá ao docente realizar suas atividades 

profissionais sempre com inovação. Módulo IV - “Nossa proposta pedagógica 

Empreendedora”, a união da teoria agregada à prática. 

A disciplina 2 - “Liderança, atitude e características do comportamento 

empreendedor”, possui os seguintes módulos e objetivos: Módulo I - “Desafios pessoais 

em um mundo pós-moderno”, visa apresentar aos docentes os desafios e as possíveis 

mudanças que poderão enfrentar e prepará-los para se adequarem a estas mudanças. 

Módulo II - “Avaliação do perfil empreendedor”, permite que o docente ou, 

posteriormente, seus discentes como lideranças possam avaliar no futuro o perfil de cada 

um de seus subordinados, qualificando o trabalho de suas futuras equipes de trabalho. 

Já no módulo III - “Mudança e criatividade”, que também está inserida na 

disciplina 02, serão trabalhadas habilidades e competências que todo profissional precisa 

ter para se adequar ao ambiente de trabalho no qual está inserido. O módulo IV - 

“Comunicação e negociação”, irá estimular nestes profissionais um espírito de 

comunicação e negociação, que poderá, por exemplo, afastar deles, vilões que sempre 

estão presentes, como a timidez e a vergonha de negociar. Por fim, o módulo V - 

“Planejamento estratégico pessoal”, possibilitará não apenas um planejamento 

profissional como um planejamento pessoal que servirá para os participantes do curso 
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aqui proposto e, em seguida aos seus alunos, uma organização melhor de suas vidas 

profissionais e pessoais. 

Já na disciplina 3 - “Educação, trabalho e empreendedorismo”, outras habilidades 

e competências serão trabalhadas. Como no módulo I - “Antevisão do trabalho”, que 

permite a estes profissionais se organizarem para buscar mais qualificação e da inovação 

melhorando a cada dia a realização de suas funções. No módulo II - “Educação para o 

trabalho”, ferramentas serão fornecidas para que todos os profissionais inseridos neste 

processo de ensino-aprendizagem tenham conhecimento e consigam colocá-los em 

prática na realização de suas atividades profissionais. 

No módulo III - “Empreender e inovar”, da disciplina 03, está sendo oferecida a 

possibilidade de instigar mais uma vez, nos docentes e posteriormente nos discentes, 

aspectos de como empreender e inovar em suas atividades profissionais. E, por fim, o 

módulo IV - “Redes e organização social”, possibilitará a formação de redes e 

organizações sociais dentro do ambiente de trabalho no qual estarão inseridos. 

Para finalizar, na disciplina 04 - “Gestão de pessoas e negociação de conflitos”,  

os módulos trabalharão com foco para a gestão de pessoas. Nos módulos I - “Gestão 

Estratégica de Equipes” e II - “Liderança & Coaching”, será trabalhado de forma a 

estimular sempre em cada um dos profissionais o seu espírito de liderança. O módulo III 

- “Negociação”, será trabalhado de tal maneira, que se consiga instigar nos participantes, 

os aspectos e características de pessoas que consigam sempre realizar um bom processo 

de negociação. E, finalmente, no módulo IV - “Resolução de Conflito”, será abordado 

acerca da resolução de conflitos, nos quais os professores participantes deste curso 

conseguiram solucionar conflitos, sejam eles profissionais ou pessoais, a partir do 

desenvolvimento de suas habilidades e competências. 

É necessário que tais disciplinas sejam desenvolvidas, pois, após observar a 

metodologia de trabalho dos profissionais, ficou claro que, devido à sua formação 

profissional, os mesmo, apenas ensinam a teoria e a prática do que deve ser feito em cada 

uma das profissões, seja como técnico em enfermagem, em saúde bucal ou em gerência 

em saúde, não estimulando em seus alunos, o desenvolvimento de suas competências e 

habilidades. 
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Estes profissionais não atuam como estimuladores porque, como citado 

anteriormente, eles não foram estimulados enquanto estudantes, já que, o 

empreendedorismo e a educação empreendedora ainda não é um tema abordado em 

todos os níveis da educação. Por isso, a necessidade de se criar cursos de 

aperfeiçoamento e qualificação que estejam voltados para esta temática. 

 

 

 

 
3.2 Procedimentos metodológicos do curso inovador proposto 

 
 

Proposto neste trabalho, o curso de qualificação em Educação Empreendedora, 

tem como principal proposta metodológica, orientar melhor os docentes dos cursos 

técnicos de Enfermagem, de Saúde Bucal e de Gerência em Saúde da Escola Técnica de 

Saúde da Unimontes, tornando-os mais instrumentalizados para ministrar suas aulas de 

forma integrada, ou seja, quando os conteúdos programáticos da área da saúde podem 

ser acrescidos e incorporados de forma interdisciplinar, associado à temática do 

empreendedorismo. 

As estratégias metodológicas utilizadas priorizarão a realização de atividades em 

equipes, pois, no momento em que os temas são discutidos em círculos de debates, 

proporciona a troca de experiências entre os participantes. Já na realização de atividades 

escritas, respostas a questionamentos acerca da disciplina que estiver sendo trabalhada e 

realização de atividades individuais que posteriormente serão debatidas no grupo todo, 

permitirá a articulação da turma na realização da mesma para que, o que cada um dos 

membros do curso fizer, os demais consigam não apenas entender, como também, 

complementar e enriquecer a atividade que estiver sendo desenvolvida. 

Para que seja possível entender melhor como tal curso acontecerá, cabe neste 

momento, descrever, por exemplo, que, ao iniciar o curso, antes que cada uma das 

disciplinas seja trabalhada, será distribuído aos membros do curso, o material a ser 

trabalhado ao longo do mesmo. Isto será feito para que seja possível que os alunos, 

possam fazer a leitura do mesmo, a interpretação e o estudo detalhado do material e, 
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quando do inicio de cada módulo, os discentes do presente curso, já terão um 

conhecimento prévio sobre o que será trabalhado. 

A relevância de tal metodologia proposta entende que a discussão não está 

apenas no estudo do material, mas, e principalmente, na discussão que acontecerá em 

cada um dos encontros presenciais que, possibilitará uma interação entre quem estiver 

mediando às discussões e os discentes participantes do mesmo 

As atividades de escrita serão realizadas em grupos e posteriormente debatidas 

com todos os membros do grupo e, para que cada módulo seja finalizado, uma atividade 

avaliativa será aplicada assim que os debates se encerrarem. 

Com respeito à avaliação, entendamos que ela não se trata de um instrumento de 

punição, mas sim, um meio de verificar o que ainda  resta de dificuldade e dúvidas que 

não foram sanadas ao longo do curso. Esta avaliação servirá para ajudar na melhoria da 

qualidade do curso que neste trabalho está sendo proposto. 

 
3.3 De docentes à discentes 

 
 

A aplicação do curso aqui proposto, “Qualificação em Educação 

Empreendedora”, deverá possibilitar a ampliação e melhor adequação das propostas 

pedagógicas para profissionais de diferentes áreas. 

Pois, como afirma Fontes (2016) 

 
(...) a educação empreendedora deverá funcionar como um processo de 

ativação da plena cidadania, de apropriação e consciência dos direitos 

individuais e sociais, das possibilidades, responsabilidades e do seu exercício 

social, centrado na ação da pessoa sobre o meio. (FONTES, 2016, p. 66). 

 

Com base em minha experiência como educadora, observo que ao gerenciar 

pessoas, neste caso alunos, posso ser vista como alguém que tem o domínio do 

conhecimento e, portanto, os alunos que tiverem interesse em adquirir tal conhecimento, 

deverão seguir as minhas orientações. 

As especificidades da área da saúde apontam, também para algumas dificuldades, 

por exemplo, mesmo que se queira gerenciar quem estiver participando do trabalho 

(como no caso do enfermeiro chefe que gerencia a sua equipe de técnicos em 
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enfermagem), muitas vezes acontece destes profissionais se depararem com situações  

que não estarão no seu controle, como no caso de um paciente recuperar num tempo 

maior do que o que previamente tinha sido previsto ou, em outra situação, um dos 

membros da equipe ter que se ausentar seja por um problema pessoal ou até mesmo de 

saúde e quem estiver a frente da equipe, não conseguir alguém que possa substituí-lo. 

Entendemos que os conhecimentos sobre empreendedorismo poderão ajudar a 

administrar as diferentes situações acontecerem porque as pessoas terão desenvolvidos 

habilidades e competências que os permitirão vencer os desafios que surgirem. Ainda que 

as dificuldades não deixem de existir, com o conhecimento, a habilidades e as 

competências adequadas, a solução de problemas torna-se mais fácil de acontecer. 

Educar para o empreendedorismo, segundo Fontes (2016, p.66): 

 
(...) tem subjacente uma abordagem orientada com os objetivos de dotar 

futuros empreendedores com os conhecimentos e habilidades  necessárias 

para exercerem esse papel de forma ativa. No fundo, esta abordagem tem 

subjacente o ideal de criação e preparação dos indivíduos como 

empreendedores, ou seja, procura criar condições para permitir que um 

indivíduo possa iniciar um novo empreendimento ou  estabelecer  uma 

carreira empreendedora. (FONTES, 2016, p. 66). 

 

Assim sendo, é possível concluir que o desenvolvimento das habilidades e 

competências nos mais diversos profissionais, é indispensável para o bom desempenho de 

suas funções. 

 
4. Conclusões 

 
 

Ao analisar o trabalho dos colegas docentes da Escola Técnica de Saúde da 

Unimontes, foi possível perceber que a realização de cursos de qualificação, é algo que 

engrandece as aulas e, quando se trata de um curso voltado para o empreendedorismo, a 

qualificação das aulas é ainda maior, pois, os docentes acabam por se desprender de 

metodologias de ensino que infelizmente acabam sendo apenas reprodutoras de 

conhecimento e não instigadoras, para que o próprio discente formule o seu 

conhecimento acerca do que deve ser trabalho em sua profissão. 
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Sendo assim, o presente trabalho, busca como resultados verificar se os 

professores dos cursos técnicos de Enfermagem, de Saúde Bucal e de Gerência de Saúde 

da Escola Técnica de Saúde da Unimontes estão trabalhando os seus conteúdos com um 

olhar voltado para as iniciativas empreendedoras inovadoras para os educadores desta 

unidade escolar, para então aplicar o curso de qualificação em Educação Empreendedora 

aos docentes da escola técnica citada, voltando o olhar dos mesmos para um trabalho 

interdisciplinar e empreendedor. 

Além disto, os objetivos do presente trabalho podem ser alcançados com a 

aplicação de questionários aos docentes que, durante a realização do curso serão 

discentes, para que as dificuldades enfrentadas durante a realização do curso sejam 

sanadas posteriormente, para que as novas turmas do curso sejam também capacitadas e 

com mais qualidade de ensino, permitindo ainda, analisar através dos  docentes  dos 

cursos técnicos da Escola Técnica de Saúde da Unimontes se o empreendedorismo 

trabalhado de maneira interdisciplinar em seus cursos está sendo trabalhado de forma a 

estimular os discentes. 
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