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Resumo 

Desenvolver um plano de um curso inovador é sem dúvida uma tarefa árdua que requer capacidade 

técnica, disciplina, concentração, engenhosidade, capacidade de raciocinar e se comunicar. Para a 

realização desta tarefa com êxito, é preciso levar em consideração fatores como: (i) Abordagens técnicas 

e procedimentos dinâmicos de ensino, baseados nos conceitos relativos a educação empreendedora, (ii) 

uma pesquisa teórica sobre como os conceitos de educação empreendedora estão sendo abordados em 

projetos que envolvem empreendedorismo e inovação, (iii) um planejamento de curso inovador, onde 

deveram ser apresentados aspectos como a organização do curso, seus procedimentos metodológicos e 

as mediações previstas entre professores e alunos e (iv) conclusões relativas a realização do trabalho, 

resultados esperados, objetivos propostos que podem ser alcançados, e os possíveis encaminhamentos 

posteriores. O objetivo deste trabalho é apresentar um planejamento de um curso inovador como 

ferramenta de apoio aos processos de que envolvem a educação empreendedora em sala de aula. Este 

artigo foi elaborado por meio de revisão bibliográfica, analisando na literatura nacional as soluções 

adotadas nos mais variados tipos de projetos que envolvem técnicas de educação empreendedora e as 

tecnologias disponíveis que possam dar suporte a este tipo de projeto. Com base nos dados levantados 

por meio deste estudo, é possível afirmar que o modelo de curso inovador proposto por este trabalho, 

pode ser utilizado nas mais variadas categorias de ensino do empreendedorismo, para um melhor 

desenvolvimento e desempenho de toda a comunidade acadêmica envolvida. 
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Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e 

oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. 

Maquiavel 
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Introdução 

 
A educação empreendedora voltada para a inovação se faz fundamental 

para o desenvolvimento da economia de uma região, pois atua diretamente como 

ferramenta de auxílio ao desenvolvimento de habilidades que segundo Lopes 

(2010) compreendem a percepção de ideias e procedimentos que estão diretamente 

relacionados a atividades que influenciam o sucesso do empreendedor na criação e 

administração de seu negócio, ao passo em que desenvolve neste contexto, 

capacidades que demandam o desenvolvimento de processos, traços e 

comportamentos empreendedores. 

 
“Todos nascem com potencial empreendedor, que 

não é um dom nem um privilégio de ninguém. Também 

não é um talento específico, exclusivo de poucos. Como 

todos os demais dotes genéticos, o potencial empreendedor 

é tão universal quanto as capacidades de falar, criar, 

calcular, imaginar, memorizar, praticar esportes, escrever. 

Mas somente através da prática elas se desenvolvem” 

(DOLABELA; CID, 2015, p. 67). 

 
 

Desta forma o desenvolvimento de práticas relacionadas ao 

empreendedorismo e inovação executadas a partir dos processos que envolvem a 

educação empreendedora, possibilitam ao indivíduo, uma atuação de maneira 

ativa na resolução dos mais diversos problemas como a redução de desequilíbrios 

em economias regionais, ao mesmo tempo em que proporciona oportunidades que 

possam favorecer o desenvolvimento de populações com baixo índice de 

escolaridade, colaborando por consequência ao longo do tempo para a melhoria do 

cenário produtivo, bem como para a distribuição de renda. 

De acordo com Dolabela; Cid (2015) as ações de empreender e viver se 

relacionam, encontrando seu norte através da emoção. Sendo inexistente neste 

contexto uma teoria empreendedora específica que se alinhe a personalidade de 

cada pessoa especificamente. Características empreendedoras diretamente 
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relacionadas com perfil, gênero, origem, classe econômica e social e escolaridade 

estão interligadas e interagem entre si, pois o empreendedor se molda a partir de 

seus comportamentos e atitudes e não somente através das atividades profissionais 

exercidas. 

A produção do planejamento de curso inovador para capacitação de 

professores da educação profissional desenvolvido a partir deste trabalho, visa 

ensinar boas práticas de execução de atividades que envolvem empreendedorismo 

dentro da sala de aula, estimulando ações que conduzam os participantes do curso 

a transformação de suas realidades como discentes e discentes. 

Segundo Ferrari (2010) o empreendedor é a pessoa que se compreende 

como agente causador de transformações na sociedade, sendo que para isto é 

necessário aceitar o desafio de fazer a diferença através do exercício de sua 

influência e da tomada de inciativa intervindo de maneira positiva quando 

necessário em meio a sociedade à que faça parte. 

Assim, este estudo se apresenta como um importante referencial teórico 

para a execução de atividades que envolvam docentes e discentes, no intuito de 

fortalecer suas relações e proporcionar de maneira otimizada o desenvolvimento 

de suas atividades empreendedoras. 

Os conteúdos subsequentes deste trabalho estão estruturados da seguinte 

maneira: 

Capítulo 1 – Aborda técnicas e procedimentos dinâmicos de ensino, 

baseados nos conceitos relativos a educação empreendedora. 

Capítulo 2 – Demonstra uma pesquisa teórica sobre como os conceitos de 

educação empreendedora estão sendo abordados em projetos que envolvem 

empreendedorismo e inovação. 

Capítulo 3 – Apresenta o planejamento de curso inovador proposto por 

este trabalho. 

Por fim, serão apresentadas as conclusões e considerações finais baseadas 

no estudo realizado por este trabalho. 

 

10 
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Capítulo 1 – Compêndio 

 
1. Estrutura do trabalho 

 
O presente trabalho foi organizado em quatro capítulos, divididos por meio 

da relevância que cada uma de suas partes apresenta para a continuação desta 

pesquisa. Onde sua primeira parte compreende os objetivos geral e específicos, a 

sua contextualização, bem como a apresentação do problema a ser estudado. 

No segundo capítulo é exposto o seu referencial de análise, parte 

indispensável para o estudo do seu objetivo central, em que são abordados os 

temas fundamentais acerca da educação empreendedora, como a sua análise 

histórica, as principais atividades pertencentes ao ciclo de aprendizagem 

empreendedora, bem como, o sentido do espírito empreendedor. 

O terceiro capítulo apresenta o planejamento do curso inovador proposto, 

onde são apresentados aspectos como a organização do curso, seus procedimentos 

metodológicos e as mediações previstas entre professores e alunos. 

No quarto e último capítulo são apresentadas as conclusões relativas a 

realização deste trabalho, como resultados esperados, como os objetivos propostos 

podem ser alcançados, bem como, encaminhamentos posteriores. 

 
 Objetivo geral 

 
Desenvolver técnicas e procedimentos dinâmicos de ensino, baseados nos 

conceitos relativos a educação empreendedora, com o intuito de promover a 

transformação do comportamento em sala de aula e no cotidiano dos indivíduos, 

proporcionando assim, uma experiência rica em conhecimento para a promoção de 

uma mudança de comportamento baseada em uma aprendizagem afetivo- 

emocional. 
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 Objetivos específicos 

 

• Motivar o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos empreendedores por parte dos docentes em sala de 

aula; 

• Incentivar os docentes a desenvolver características 

particulares que envolvam criatividade e responsabilidade ao 

mesmo tempo em que se assume riscos; 

• Provocar nos docentes o desejo de desenvolver 

alunos empreendedores; 

• Auxiliar os docentes por meio do conhecimento e 

ferramentas de ensino voltadas ao empreendedorismo, a aperfeiçoar 

suas técnicas de instrução. 

 

 
 Contextualização 

 

Estudos apontam que os principais fatores decorrentes das ações 

empreendedoras que levam ao sucesso no mundo, a exemplo de abertura e 

permanência de novas empresas, produtos e serviços no mercado, dependem 

diretamente do grau de conhecimento que se tem sobre o tema. 

“O empreendedorismo é uma disciplina que pode ser aprendida” (LOPES, 

2010, apud DRUCKER, 1985, P.19). 

De acordo com Lopes (2010) O instituto de pesquisa do Norte da Noruega 

no ano de 2007, realizou uma pesquisa envolvendo ex-alunos do programa do 

programa de empresas da Junior Achievement (Young Enterprise). No referido 

ano, a quantidade de alunos entre 14 e 18 anos que desenvolveram uma empresa 

sob a supervisão de professores e conselheiros, em um intervalo de 12 a 30 

semanas, chegou ao número de 193.376 em 35 países europeus. A amostro 

pertencente a este estudo teve uma abrangência de 1.238 ex-participantes da 

Noruega, Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Estônia, Eslovênia e România, com faixa 
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etária média de 24 anos, onde a maioria era composta por universitários, bacharéis 

ou mestrandos, onde os principais resultados obtidos foram: 

 Entre as pessoas que já haviam iniciado seu próprio 

negócio, 85% ainda estavam administrando suas empresas; 

 Mais de 35% tinham planos de abrir o seu próprio negócio 

nos próximos três anos; 

 A maioria das pessoas entende que o programa as ajudou no 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras; 

 55% dos ex-alunos desenvolveram uma capacidade maior 

de administrar uma empresa e foi percebido em 44% um maior desejo de 

desenvolvimento da própria empresa. 

Diante destes dados pode-se perceber a importância das instituições de 

ensino que trabalhão disciplinas e projetos que envolvem conceitos de educação 

empreendedora como desencadeadores de sucesso deste tipo de programa de 

ensino. Neste contexto percebe-se que a escola tem um grande poder de influência 

no que se refere ao desenvolvimento de competências relativas ao 

empreendedorismo. 

 

 Definição do problema 

 

A aplicação do curso proposto por esta pesquisa será desenvolvida na 

unidade B-91 do SEST SENAT localizada em Crato-CE, que foi inaugurada em 

28 de junho de 2012. A unidade oferece serviços de qualificação e atualização 

profissional que para o seu desenvolvimento conta com seis sala de aula em sua 

estrutura e nove instrutores capacitados para a execução de suas atividades 

acadêmicas, bem como, atendimentos na área de saúde, contando também com 

uma completa infraestrutura para a prática de esportes, lazer e atividades culturais 

destinadas ao trabalhador do setor de transporte e seus dependentes. 

Em um senário mundial competitivo e globalizado em que se vive 

atualmente, as instituições de ensino precisam desenvolver competências afim de 

acompanhar as tendências e aproveitar as oportunidades existentes no seu setor, 

posicionando-se de maneira adequada de acordo com o novo sistema de valor 
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exigido pelos clientes que são motivados por mudanças e inovações constantes do 

mundo pós-moderno. Desta maneira, perante este novo cenário que se monta com 

tanta rapidez, percebe-se uma questão de fundamental importância para o as 

instituições de ensino, no tocante a percepção do valor atribuído pelos seus 

clientes referente à uma satisfatória oferta de serviços prestados. 

Neste sentido, a implementação de um curso de formação que contemple 

iniciativas empreendedoras e inovadoras para os educadores desta instituição de 

ensino, se faz necessário pois segundo Lopes (2010) uma educação 

empreendedora, precisa desenvolver em sua essência acadêmico-pedagógica a 

possibilidade de otimização de um conjunto de leituras que permitam ao docente 

ampliar a sua capacidade de abrir a mente de forma que novas ideias possam ser 

desenvolvidas, pois em um contexto empreendedor, este tipo de atividade precisa 

ser executada constantemente. 

Picawy e Wandscheer (2004) reforçam que a função de gestor exercida 

pelo educador em sala de aula, resulta em uma atualização da organização 

educacional, proporcionando a descoberta de alternativas educacionais inéditas 

que favorecem a diversidade dentro do ambiente acadêmico. 

Os docentes poderão através deste curso aprender a desenvolver e inserir 

em seus planos de curso o estudo das oportunidades, podendo desta forma extrair 

de seus alunos as mais variadas ideias e pensamentos críticos acerca do 

aproveitamento destas oportunidades oriundas do cotidiano e converte-las em algo 

plausível e real. 

De acordo com Dolabela (2003) A ação de empreender não se resume 

somente ao desenvolvimento de novos projetos, produtos, processos, ideias ou até 

mesmo tecnologias. Empreender acima de tudo tem relação direta com a 

transformação de realidades, para a partir destas transformações promover a 

autorealização podendo desta forma proporcionar vantagens competitivas e de 

vida para toda a sociedade, assim, podendo conceder os mais variados tipos de 

riquezas tangíveis e intangíveis por meio do conhecimento. 
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Por fim, a partir do conhecimento e experiências desenvolvidas ao longo 

do curso proposto neste estudo, os educadores poderão pôr em prática com seus 

alunos, os mais variados experimentos na tentativa de proporcionar a evolução dos 

mesmos no âmbito profissional e pessoal, e a partir daí perseguir o sucesso ao 

mesmo tempo em que oferecem sua contribuição para a construção constante e 

evolutiva da pedagogia empreendedora, desenvolvendo e compartilhando de 

forma dinâmica suas práticas didáticas particulares. 
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Capítulo 2 - Referencial de análise 

 
O presente trabalho tem o intuito de realizar uma pesquisa teórica sobre 

como os conceitos de educação empreendedora estão sendo abordados em projetos 

que envolvem empreendedorismo e inovação, bem como, desenvolver e descrever 

um processo de aprendizagem que envolva conceitos de educação empreendedora 

a fim de maximizar o entendimento sobre o tema. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, o referencial teórico compõe-se de 

um material bibliográfico que compreende empreendedorismo e inovação, 

Conceitos, modelos e práticas que envolvem a educação empreendedora, 

empreendedorismo e suas tecnologias, pedagogia e empreendedorismo. 

 
2. Educação empreendedora 

 
De maneira geral, a educação empreendedora difunde habilidades que 

provoca em seus praticantes a ânsia por práticas que envolvem o 

empreendedorismo. De acordo com Dolabela e Filion (2013), a educação 

empreendedora é capaz de ampliar de forma significativa o número de jovens 

capazes de desenvolver atividades de forma inovadora, bem como o seu nível de 

desenvolvimento de forma proativa, para o desenvolvimento de trabalhos em 

empresas, como também para o desenvolvimento do seu próprio negócio. 

A educação empreendedora passou por grandes mudanças ao longo dos 

últimos anos e se espalhou na forma de diversos programas de formação, 

disciplinas e práticas de preparação, com tudo, os estudos sobre este tema ainda 

precisam de mais investigações teóricas e empíricas. 

Já López (2010) afirma que nos últimos anos as pesquisas sobre o 

empreendedorismo avançaram significativamente no que se refere a visibilidade e 

importância, com tudo, o tópico “Educação Empreendedora”, até então necessita 

de um debate ainda mais fundamentado e sólido, como apoio ao seu 
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amadurecimento e norteamento, assim estimulando a sua disseminação de maneira 

estável. 

Lopez (2010) ainda explica elucidando que existe a necessidade urgente de 

se estudar de maneira mais aprofundada o conceito de educação empreendedora, 

na busca de respostas para perguntas como: Como se dá aprendizagem dos 

empreendedores? Como as capacidades empreendedoras dos indivíduos se 

desenvolvem? O empreendedorismo pode ser ensinado e aprendido em escolas? 

Se sim, o que ensinar sobre empreendedorismo nas escolas? De que maneira? 

Como maximizar e facilitar estas aprendizagens? Diante destes questionamentos 

pode se perceber que ainda existem muitas dúvidas sobre o tema e que se faz 

necessário um quadro referencial que possa guiar as decisões e ações tomadas em 

relação a esta área. 

As respostas a todos estes questionamentos e um maior entendimento 

acerca de todos os processos que envolvem o empreendedorismo e a educação 

empreendedora podem apontar a melhor forma de se desenvolver atividades que 

possam conduzir da melhor maneira possível a formatação da educação de 

indivíduos empreendedores. 

 

 Análise histórica 

 

A pesar de todos os desafios encontrados na implementação dos conceitos 

e práticas da educação empreendedora, percebe-se que sua fase embrionária está 

sendo deixada para trás e um crescimento do ensino do empreendedorismo no 

Brasil começa a se consolidar nas principais instituições de ensino. O quadro 01 

exibe de forma dinâmica a evolução deste crescimento ao longo dos anos: 

Quadro 01 – Histórico do ensino do empreendedorismo no Brasil até 1999 
 

Ano Instituição de ensino Cursos 

1981 Escola de Administração 

de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas – São 

Paulo 

Curso de Especialização 

em Administração 

1984 Escola de Administração O curso foi estendido para 
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 de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas – São 

Paulo 

a graduação, sob o nome 

de Criação de Novos 

Negócios – Formação de 

empreendedores 

1984 Universidade de São 

Paulo – FEA/USP 

Curso de graduação em 

Administração 

1985 Universidade de São 

Paulo – FEA/USP 

Criação de Empresas e 

Empreendedorismo de 

Base Tecnológica 

1989 CIAGE – Centro 

Integrado  de Gestão 

Empreendedora 

Curso de Formação de 

Empreendedores 

1992 Departamento de 

Informática da 

Universidade Federal de 

Pernambuco e Fundação 

de Apoio à Ciência do 

Estado de Pernambuco 

(FACEPE) 

CESAR – Centro de 

Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife 

1993 Programa Softex do 

CNPq – UFMG 

Metodologia de ensino de 

Empreendedorismo - 

graduação em Ciência da 

Computação da UFMG 

1995 Departamento de 

Informática da 

Universidade Federal de 

Pernambuco e Fundação 

de Apoio à Ciência do 

Estado de Pernambuco 

(FACEPE) 

CESAR cria uma pré- 

incubadora voltada para 

projetos de exportação de 

software, (Recife-Beat) 

1995 Escola Federal de 

Engenharia de Itajubá, 

Minas Gerais – EFEI 

Criação do Centro 

Empresarial de Formação 

Empreendedora de Itajubá 

– CEFEI 

1995 Universidade de Brasília 

– UNB 

Criação da Escola de 

Empreendedores 

1996 CESAR – Centro de 

Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife 

Disciplina de ensino de 

empreendedorismo - curso 

de Graduação em Ciência 

da Computação 

1996 O Programa Softex, 

criado pelo CNPq – 

Sociedade Softex 

Projetos:   o   Gênesis,  na 

área de incubação 

universitária, e o Softstart, 
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  na área de ensino de 

empreendedorismo 

1997 PUC/RIO Criação do Instituto 

Gênesis para Inovação e 

Ação Empreendedora 

1997 IEL-MG, FUMSOFT, 

Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia e 

Fundação João Pinheiro e 

Sebrae/Minas 

Criação da Rede de 

Ensino Universitário de 

Empreendedorismo – 

REUNE 

1998 CNI-IEL e Sebrae Lançamento nacional do 

programa REUNE 

1998 Capítulo Brasileiro do 

ICSB, International 

Counsil for Small 

Business 

São iniciados Programas 

nacionais de 

empreendedorismo 

1999 Instituições Brasileiras Atinge-se um público de 

cerca de 8.000 alunos no 

ensino de 

empreendedorismo       no 
brasil 

Fonte: Adaptação de Dolabela (1999), Degen (1998) e Pardini e Paim (2001). 

 
 

Como mostrado no quadro acima as práticas de ensino de 

empreendedorismo nas mais importantes instituições de ensino do brasil já é uma 

realidade, com tudo, Dolabela (1999) explica que o ensino do empreendedorismo 

no país ainda não está voltado totalmente para a educação empreendedora, pois 

grande parte das instituições de ensino superior ainda atuam orientadas para a 

formação de profissionais que iram suprir as necessidades do mercado de trabalho. 

Neste contexto, percebe-se uma cultura pedagógica nacional mais voltada para a 

formação de profissionais que saem da universidade em busca do emprego formal 

a qualquer custo, neste contexto a grande maioria dos estudantes no brasil possui 

pouco ou nenhum conhecimento no diz respeito aos conceitos e ações de 

desenvolver e administrar o seu próprio negócio. Desta forma atribui-se à cultura 

do emprego uma maior relevância perante a sociedade. 
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2.2. Principais atividades pertencentes ao ciclo de aprendizagem 

empreendedora 

 

O ensino do empreendedorismo tem como objetivo desenvolver nos 

discentes atributos relativos à sua personalidade como por exemplo criatividade, 

iniciativa e independência. Estes atributos podem contribuir de forma significativa 

para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras que podem ser necessárias 

para o desenvolvimento dos mais vaiados tipos de atividades de trabalho no 

decorrer de sua vida profissional. 

Estes atributos também são necessários para a execução das principais 

atividades encontradas no ciclo de aprendizagem empreendedora, que Dolabela 

(2003) renomado professor e escritor da área de educação empreendedora 

descreve com muita propriedade como: Em primeiro lugar, o indivíduo deve 

desenvolver um sonho ou mesmo um projeto de futuro que tenha interesse de pôr 

em prática, ou até mesmo algo que tenha interesse de se tornar e/ou alcançar. Em 

seguida o indivíduo em questão deve investigar meios pelos quais possa alcançar 

esse sonho ou desejo, tendo consciência de que para obter sucesso nesta tarefa o 

mesmo deve buscar identificar meios de aprendizado que sejam necessários para o 

alcance de sua meta. 

Neste contexto é preciso que os envolvidos desenvolvam habilidades que 

vão além de abrir uma empresa, pois como destaca o Consórcio para a Educação 

Empreendedora (2004), a aprendizagem empreendedora engloba em sua essência 

habilidade como: 

 Reconhecimento de oportunidades; 

 Habilidades para alcançar estas oportunidades; 

 Desenvolvimento de novas ideias; 

 Organização de recursos; 

 Habilidades de criação e administração de um novo 

negócio; 

 Pensamento crítico e criativo. 
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Com base no exposto acima, percebe-se que a execução dos conceitos 

aprendidos com o ensino de empreendedorismo baseia-se em fatores 

comportamentais como a motivação, no lugar de conteúdos instrumentais, diante 

desta realidade, o seu objetivo final apresenta-se como a formação de indivíduos 

pronto para atingir o sucesso, tendo ele desenvolvido sua própria em presa ou não. 

 
 O sentido do espírito empreendedor 

 

Empreendedores tem uma certa inclinação para o enfrentamento de 

desafios ao longo de toda a sua carreira no mundo dos negócios, começando pelo 

estágio embrionário de uma empresa até estágios seguintes do crescimento de suas 

organizações. 

Drucker (2002) lembra com propriedade que quanto maior o nível de 

conhecimento de um ser humano maior poderá ser o espírito empreendedor em 

torno das atividades desenvolvidas por ele e maiores ainda poderão ser os desafios 

de aprendizagem a serem enfrentados por ele. 

Neste sentido o melhor e maior recurso que se dispõe para se solucionar 

problemas de natureza distinta concentra-se na criatividade apoiada pelo 

conhecimento adquirido através do estudo do empreendedorismo, para assim se 

desenvolver uma base sólida para a produção de bens e serviços que possam 

possibilitar a satisfação dos clientes através de soluções desenvolvidas sob 

demanda. 

Chiavenato (2007) acrescenta que o empreendedor é o indivíduo que 

consegue lograr êxito ao desenvolver ações das mais variadas, pois é munido de 

habilidade para os negócios, sensatez para o financeiro e com faro para detectar 

oportunidades. 

Neste contexto as oportunidades tornam-se crescentes para as iniciativas 

empreendedoras. 
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Chiavenato (2007) reforça ainda que, com toda a bagagem que carrega, o 

empreendedor tem o poder de converter ideias em realidade, para seu próprio 

benefício e da sociedade que o rodeia. 

Assim o empreendedor munido de conhecimento específico e suficiente, 

conta com uma criatividade e um alto nível de energia que o tornam capaz de 

manifestar um alto grau de imaginação e perseverança que o tornam capaz de 

tornar ideias simples e sem muita estrutura em qualquer coisa concreta e bem- 

sucedida. 
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Capítulo 3 - Organização Do Curso Inovador Proposto 

 
 Duração total prevista: 

 

Carga horária total: 60 horas 

 
 Número de encontros: 

 

O curso terá um total de 12 encontros, estes encontros acontecerão duas 

vezes a cada mês e cada encontro terá uma carga horária de cinco horas aula. 

 

 Número de alunos previstos: 

 

O curso terá capacidade para até 20 alunos consecutivos. 

 
 Infraestrutura/recursos necessários: 

 

Material didático: Apostila do Curso 

Salas climatizadas com carteiras acolchoadas e braços de apoio, quadro 

branco com pincéis para quadro branco e apagadores, recursos midiáticos como 

projetores, notebooks e sistema de som, Laboratório de informática contendo 20 

computadores com as seguintes configurações mínimas de Hardware e Software 

cada: 

HARDWARE 

 Processadores AMD Vision Pro. 

 Memórias RAM de 512 MB 

 Discos Rígidos de 80 GB 

SOFTWARE 

 Sistema Operacionais: Windows 7 

 Conexão com a internet. 

 Local: 

 

SEST SENAT CRATO – CE Unidade B-91. 
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 Matriz Curricular: 

 

Quadro 02 – Matriz Curricular 
 

UNIDADES CH 

Teórica 

C 

H Prática 

1. Empreendedorismo e inovação – Introdução e histórico 05 05 

2. Empreendedorismo e inovação – Uma jornada revolucionária 05 05 

3. Empreendedorismo e inovação – Tendências tecnológicas 05 05 

4. Empreendedorismo e inovação – Canvas: Modelando o negócio 05 05 

5. Empreendedorismo e inovação – Crowdfunding: Aumentando o 

impacto do seu negócio 

05 05 

6. Empreendedorismo e inovação – Criando um plano de negócio 05 05 

CARGA HORÁRIA TOTAL 30 30 
Fonte: Próprio autor 

 

 Unidades Curriculares: 

 
 Unidade 1 - Componente curricular: 

Empreendedorismo e inovação – Introdução e histórico 

 

Carga Horária: 10H/A 

Objetivos educacionais: Ao final deste módulo o aluno deverá 

compreender os conceitos fundamentais sobre empreendedorismo e inovação, 

entender os conceitos de desenvolvimento das principais características e atitudes 

do empreendedor e como aplica-la sem sua vida, conhecer as experiências 

empreendedoras no brasil e mundo, onde os grandes empreendedores acertaram e 

erraram em suas jornadas. 

Conteúdo Programático: 

1. Empreendedorismo e inovação: conceitos e aplicações; 

2. Empreendedorismo e inovação: Características e atitudes; 

3. Empreendedorismo e inovação no Brasil e no mundo. 
 

 

 

 
1999, 

Referências Bibliográficas: 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa, Cultura Editores, São Paulo, 
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DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo – transformando 

idéias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 

HISRICH, Robert D; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. Ed 

Bookman, 5.ed, Porto Alegre, 2004 

CHIAVENATTO, Idalberto - Empreendedorismo - Dando Asas ao 

Espírito Empreendedor. Ed Atlas, 2002 

DOLABELA, Fernando - Empreendedorismo - A Viagem do Sonho - 

Fazendo Acontecer. Editora Aed, 1997 

 

 Unidade 2 - Componente curricular: Empreendedorismo e 

inovação – Uma jornada revolucionária 

 

Carga Horária: 10H/A 

Objetivos educacionais: Ao final deste módulo o aluno deverá fazer uma 

jornada para dentro de si mesmo na busca pelo conhecimento de si mesmo, 

aprender a encarar os desafios de forma positiva e bem-humorada, ao mesmo 

tempo em que aprendem e desenvolvem os conceitos e práticas de liderança, na 

busca por se tornar a mudança que se quer ver no mundo. 

Conteúdo Programático: 

1. Conhecendo a si mesmo; 

2. Fábrica de desafios; 

3. Aprendendo a liderar através de exemplos. 

 
Referências Bibliográficas: 

HARVARD, BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia – Rio 

de Janeiro: Campus, 2002. 

IEL. Empreendedorismo: Ciência, Técnica e Arte, Instituto Euvaldo Lodi, 

CNI, IEL Nacional, 2000. 

COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. São Paulo: 

Nova Cultura, 1989 

KHOURY, Karim. Liderança é uma questão de atitude. São Paulo: Senac 

São Paulo, 2009 
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 Unidade 3 - Componente curricular: Empreendedorismo e 

inovação – Tendências tecnológicas 

 

Carga Horária: 10H/A 

Objetivos educacionais: Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer os 

principais serviços de social commerce e a partir daí saber desenvolver opções 

personalizadas para seus clientes, conhecer as principais plataformas tecnológicas 

e desenvolver um protótipo de uma solução baseada nestas plataformas levando 

em consideração as preferências dos clientes. 

Conteúdo Programático: 

1. Social commerce; 

2. Presença online em multiplataformas; 

3. Mudança e melhoria contínua de acordo com as 

expectativas dos clientes. 

 

 

 
2004. 

 
 

2002. 

Referências Bibliográficas: 

ALBERTIN, Luis Alberto. Comércio Eletrônico. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 

 
 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Editora Futura, 

 
 

LÉVY,  Pierre.  Cibercultura,  trad.  José  Dias Ferreira, 1.a Ed.São  Paulo: 

Instituto Piaget, 2000. 

RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: Ed. Sulina, 

2009. 

 
 Unidade 4 - Componente curricular: Empreendedorismo e 

inovação – Canvas: Modelando o negócio 

 

Carga Horária: 10H/A 

Objetivos educacionais: Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer os 

principais conceitos do canvas, deverá desenvolver uma solução para um 

problema do mundo real com o auxílio da ferramenta canvas. 

Conteúdo Programático: 
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1. Introdução a ferramenta canvas; 

2. Canvas qual a sua ideia genial?; 

3. Desenvolvimento do canvas. 

 
Referências Bibliográficas: 

FINOCCHIO JÚNIOR, José. Project Model Canvas: gerenciamento de 

projetos sem burocracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves. Business Model Canvas - 

Inovação em Modelos de Negócios. Um Manual para Visionários, Inovadores e 

Revolucionários. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

 

 Unidade 5 - Componente curricular: Empreendedorismo e 

inovação – Crowdfunding: Aumentando o impacto do seu negócio 

 

Carga Horária: 10H/A 

Objetivos educacionais: Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer os 

principais conceitos do canvas, deverá desenvolver uma solução para um 

problema do mundo real com o auxílio da ferramenta canvas. 

Conteúdo Programático: 

1. Crowdfunding, o que é?; 

2. Alavancando projetos com crowdfunding. 

 
Referências Bibliográficas: 

COCATE, F. M., JÚNIOR, C. P. Crowdfunding: estudo sobre o fenômeno 

virtual. Líbero: São Paulo, v.15, n. 29, p. 135-144, Jun de 2012. 

FELITTI, G. CORRÊA, E. S. O crowdfunding no Brasil: configuração de 

um canal midiático ou uma simples modalidade econômica? 11a Conferência 

Mundial de Economia e Gestão de Mídia: Rio de Janeiro, 2014. 

 

 Unidade 6 - Componente curricular: Empreendedorismo e 

inovação – Criando um plano de negócio 

 

Carga Horária: 10H/A 
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Objetivos educacionais: Ao final deste módulo o aluno deverá aprender a 

desenvolver um plano de negócios baseado no projeto desenvolvido na disciplina 

de canvas. 

Conteúdo Programático: 

1. Plano de negócios: Primeiros passos; 

2. Como desenvolver uma estrutura gerencial; 

3. Desenvolvendo o plano de negócios. 

 
Referências Bibliográficas: 

BRITO, Flávio Lúcio. Como elaborar um plano de negócios. 1ª ed. Belo 

Horizonte: SEBRAE/MG, 2004, 

SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, 

Silvina A. Construindo Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001 

 
 Metodologia de avaliação: 

 

Os alunos serão avaliados individualmente ao final de cada módulo por 

meio de aplicação de provas teóricas e práticas. Nas avaliações teóricas deverão 

fazer provas escritas para mensuração da assimilação dos conhecimentos e nas 

provas práticas deverão desenvolver um protótipo baseado nos conteúdos 

estudados nos componentes curriculares. 

Critérios mínimos para aprovação: 

 Nota mínima de aproveitamento =6,0 

 Percentual de frequência = 75%. 
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4. Conclusões e considerações finais 

 
De maneira geral, os resultados esperados com o desenvolvimento 

deste estudo se apresentaram muito satisfatórios, podendo ser superadas em 

alguns pontos as expectativas. O modelo de curso proposto por este trabalho 

se mostra expansível e extensível o bastante para que sua reutilização seja 

possível para a formação de novos educadores empreendedores nos mais 

variados tipos de sistemas de ensino e/ou empresas do ramo de educação. 

O estudo dos conteúdos ministrados no curso de Educação 

empreendedora e a explanação dos conteúdos e acompanhamento dos 

professores, me permitiram desenvolver e compreender aspectos de suma 

importância relativos ao empreendedorismo não só como conceito, mas sim 

como filosofia de vida. Neste contexto as experiências relativas a formação 

desenvolvida ao longo do curso, me permitiram enxergar novas formas de 

desenvolvimento contínuo de minha trajetória empreendedora de forma 

profissional e pessoal. Por fim, o processo de desenvolvimento deste trabalho 

me permitiu perceber a importância do desenvolvimento continuado 

profissional enquanto ser pensante, devendo para isto considerar aspectos 

relativos à minha trajetória de vida, formação da trajetória profissional e suas 

implicações dentro do contexto de ensino aprendizagem enquanto me faço 

docente. 

Para dar continuidade a este trabalho sobre produzir um planejamento de 

um curso inovador de capacitação de professores, são sugeridas as propostas à 

seguir: 

1. Desenvolvimento de novas técnicas de ensino aprendizagem 

baseadas nos temas abordados neste trabalho; 

2. Criação de estudos de casos para a aplicação do processo de 

ensino proposto neste trabalho, com a finalidade de medir sua eficiência; 
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3. Utilização dos princípios e bases propostos por este 

trabalho, com o intuito de criar e/ou aperfeiçoar ferramentas aqui 

apresentadas; 

4. Adaptação dos métodos de condução do processo de ensino 

aprendizagem propostos por este trabalho a outros processos de 

desenvolvimento de indivíduos. 
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