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Resumo 
 
 

O presente trabalho apresenta resultados de uma intervenção empreendedora proposta 

para a disciplina de Empreendedorismo do Curso Técnico em Informática do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Câmpus Cacoal. A proposta 

da intervenção ocorreu após a inquietação do professor da disciplina com a ausência de 

informações norteadoras para a utilização da feira de empreendedorismo como 

ferramenta no processo ensino-aprendizagem do curso. A investigação foi desenvolvida 

utilizando o método indutivo e do ponto de vista de sua natureza, foi realizada uma 

pesquisa aplicada de abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados foram obtidos por 

meio de questionário aplicados ao professor da disciplina, composto de questões 

abertas, fechadas, de múltipla escolha e do tipo “sim” ou “não”; além de trabalhos 

consultados na área de Administração de Empresas e Empreendedorismo. Este trabalho 

de pesquisa permitiu identificar e analisar como a disciplina vinha sendo desenvolvida, 

e os avanços após a intervenção. A intervenção corrobora com a hipótese de que o 

processo metodológico envolvendo uma ferramenta educacional como a feira de 

empreendedorismo constitui-se um importante auxílio para a disciplina por seu caráter 

motivacional e desafiador, ao mesmo tempo que proporciona a interação entre os alunos   

 

Palavras-chave: Empreendedorismo – Feira de Empreendedorismo - Ensino-

Aprendizagem – Ferramenta Educacional.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

A motivação para a intervenção empreendedora foi desencadeada pela 

inquietação do professor da disciplina de Empreendedorismo no Instituto Federal de 

Rondônia, Campus Cacoal, no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio, que detectou que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) não faz nenhuma 

referência a uma Feira de Empreendedorismo, atividade que o professor considera 

essencial para o curso.  

Diante desta inquietação, a presente pesquisa permitiu propor uma intervenção 

curricular, com uma proposta de uma feira de empreendedorismo como ferramenta de 

desenvolvimento humano, em que o aluno possa aprender sobre todas as etapas 

necessárias para a comercialização de um determinado produto e desenvolvendo 

atitudes empreendedoras. 

Entende-se que o papel da escola é oportunizar ao aluno em formação 

profissional condições para desenvolver conhecimentos, saberes e competências 

profissionais necessários ao exercício da profissão e da cidadania, além de proporcionar 

meios para que este aluno possa prosseguir seus estudos. A construção de 

conhecimentos é possível a partir das interações entre o professor e aluno. Assim, 

através de uma feira de empreendedorismo, acredita-se que o aluno poderá ter seu 

conhecimento aprimorado e potencializado em um ambiente social, cultural e educativo.  

A pesquisa foi realizada em colaboração com um professor do Curso Técnico 

em Informática Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Câmpus Cacoal/RO, com a seguinte questão 

norteadora: Como a Feira de Empreendedorismo pode contribuir para o ensino-

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Empreendedorismo, no Curso Técnico em 

Informática Integrado ao Ensino Médio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia, Câmpus Cacoal?   

A partir da questão norteadora, o objetivo geral desta pesquisa foi: desenvolver 

uma intervenção empreendedora no PPC com orientações definidas de uma Feira de 

Empreendedorismo na disciplina de Empreendedorismo, no Curso Técnico em 

Informática Integrado ao Ensino Médio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia, Câmpus Cacoal. 

Com o intuito de alcançar as respostas para a questão norteadora e o objetivo 

geral desta pesquisa, abordam-se os seguintes objetivos específicos:   
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 Relatar as principais dificuldades do professor para a condução da disciplina 

de Empreendedorismo sem uma feira de empreendedorismo;  

 Compreender como uma feira de empreendedorismo como uma ferramenta 

educacional poderá facilitar no processo ensino e aprendizagem dos alunos;  

 Desenvolver através de uma feira de empreendedorismo todo o processo de 

comercialização de um produto; 

 

Para apresentação desta pesquisa, foi utilizada a seguinte organização didática:   

Na seção 1, apresenta-se uma breve introdução da problemática estudada, em 

seguida a questão norteadora e os objetivos da pesquisa, e depois a organização de 

estudo. 

Na seção 2, apresenta-se a descrição do campo de pesquisa e as concepções da 

disciplina de Empreendedorismo, logo em seguida, justifica-se a importância da 

pesquisa;  

Na seção 3, apresenta-se a revisão de literatura que deu aporte ao trabalho;  

Na seção 4, descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento deste trabalho, realizado com um professor de Empreendedorismo do 

Instituto Federal de Rondônia, Câmpus Cacoal. 

Na seção 5, descrevem-se a análise e discussão dos resultados obtidos através 

dos instrumentos de coleta de dados dos sujeitos participantes, e   aborda-se uma 

proposta de ação para o processo de ensino-aprendizagem, utilizando uma feira de 

empreendedorismo como ferramenta educacional, formulada a partir dos conceitos 

descritos nas seções anteriores. 

Na seção 6, apresentam-se as considerações finais em torno dos objetivos 

definidos nesta pesquisa e possibilidades para a sua continuidade. 

Ao final, apresentam-se as referências, apêndices e anexos. 



2 O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

A pesquisa apoiou-se no método de pesquisa-ação, a qual uniu a pesquisa à 

prática ou ação, consequentemente desenvolvendo o conhecimento como parte da 

prática. Através dela, foi possível estudar as transformações ocorridas durante a 

intervenção na disciplina de Empreendedorismo. A referência teórica dos postulados da 

pesquisa-ação foram embasadas nos autores Michel Thiollent (2011), Tozoni-Reis 

(2007) e David Tripp (2005).  

O sujeito participante da pesquisa foi um professor da disciplina de 

Empreendedorismo do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.  

 

2.1 Descrição do Campo de Pesquisa   

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) foi 

criado em 2008 através da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de daquele ano, que 

integrou em uma única instituição a Escola Técnica Federal de Rondônia e a Escola 

Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. 

Esta Instituição faz parte de uma rede federal de educação profissional, científica 

e tecnológica centenária, que teve sua origem no Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro 

de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, através do qual foram criadas 19 

Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada capital federativa daquela época. O 

objetivo da criação destas escolas era de atender os filhos dos “desfavorecidos da 

fortuna”, ou seja, as classes proletárias da época (IFRO, 2014, p. 80). 

O IFRO é uma autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, equiparada às universidades federais. Também é uma instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, conforme a Lei 

11892/2008, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino para os diversos setores da economia e na realização 

de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, em estreita articulação 

com os setores produtivos e a sociedade, que também oferece mecanismos para 

educação continuada.  

A seguir, será apresentam-se os Marcos Históricos do Instituto Federal de 

Rondônia (IFRO, 2014, p. 80): 
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 1993: criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste e das 

Escolas Técnicas Federais de Porto Velho e Rolim de Moura, por meio da Lei 

n.º 8.670, de 30/6/1993, entretanto somente a primeira foi implantada;  

 1995: O Câmpus Colorado entrou em pleno funcionamento.  

 2007: criação da Escola Técnica Federal de Rondônia através da Lei n.º 

11.534, de 25/10/2007, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná 

e Vilhena;  

 2008: criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia, por meio da Lei 11.892, de 29/12/08, que integrou em uma única 

Instituição a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste e a Escola 

Técnica Federal de Rondônia; e autorização de funcionamento da Unidade de 

Ji-Paraná através da Portaria MEC n.º 707, de 9/6/2008;  

 2009: O Câmpus Ji-Paraná iniciou suas atividades pedagógicas com a 

implantação de cursos técnicos integrados e subsequentes ao Ensino Médio, 

além da Especialização Lato Sensu em Proeja. Em 22 de maio, iniciou-se a 

construção do Câmpus Vilhena e, em 1.º de junho, do Câmpus avançado 

Porto Velho; no Câmpus Ji-Paraná foi criado o curso de Licenciatura em 

Química pela Resolução nº 006 de 14 de dezembro de 2009.  

 2010: Implantação do Câmpus avançado de Cacoal, subordinado ao Câmpus 

Ji-Paraná;  

 2011: Implantação de Polos de Educação à Distância e dos primeiros cursos 

da modalidade no IFRO;  

 2012: Implantação do Câmpus Porto Velho Zona Norte, temático, para gestão 

da EaD;  

 2013: Instalação de 12 polos EaD;  

 2014: Expansão de 12 polos EaD, passando para 24 unidades; 

 2015: Implantação do Câmpus Binacional de Guajará Mirim; 

 2017: Implantação da Unidade Profissional de Jaru. 

 

Em 2017, o Instituto Federal de Rondônia vem fazendo investimentos 

substanciais na ampliação de seus Campi e de sua rede. 

 

2.1.1 Câmpus Cacoal: breve histórico do local da pesquisa 
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O Câmpus Cacoal está localizado no Km 228 Lote 2A, BR 364 – Zona Rural, e 

iniciou o seu funcionamento na sede instalada na Escola Agrícola Municipal de Ensino 

Fundamental Auta Raupp, cujo prédio foi doado pelo Município de Cacoal, através da 

pela Lei Municipal n.º 2.449/PMC/09, de 21 de maio de 2009, e abrange uma área 

composta por um lote de 50 hectares (IFRO, 2014). 

A Escola Auta Raupp foi inaugurada em 1997 e passou a oferecer as séries finais 

do Ensino Fundamental (5.ª a 8.ª). A partir do convênio assinado entre o IFRO e a 

Prefeitura Municipal de Cacoal em 2009, a Escola Auta Raupp passou a funcionar em 

fase de progressiva extinção, com prazo para o segundo semestre de 2014. 

Concomitantemente, vai se estruturando o Núcleo Avançado de Cacoal. 

Essa extensão do Câmpus Ji-Paraná foi fundamental para atender à demanda de 

interesses e necessidades de Cacoal e ao mesmo tempo viabilizar a expansão do 

Instituto Federal de Rondônia. Em 1.º de fevereiro de 2010, o Núcleo foi transformado 

em Câmpus Avançado, sendo uma extensão do Câmpus Ji-Paraná e com a previsão de 

oferta do Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio. A primeira 

audiência pública foi em 28 de setembro, para apresentação do Instituto e dos resultados 

de uma pesquisa de atividades econômicas regionais, que embasam parcialmente a 

produção dos projetos pedagógicos de cursos. 

A partir de 2012, o Câmpus Avançado tornou-se Câmpus Cacoal. 

Atualmente, o Câmpus vem proporcionando a oferta de curso na modalidade 

Integrado (Agropecuária, Agroecologia e Informática), Subsequente (Agropecuária e 

Agroecologia), Licenciatura em Matemática, Tecnólogo em Agronegócio e diversos 

cursos na modalidade Educação à Distância (EaD). 

O Câmpus possui atualmente 116 servidores, sendo 61 docentes, 55 técnicos 

administrativos e aproximadamente 2000 alunos matriculados, distribuídos nos diversos 

cursos e com uma infraestrutura de 20 salas de aulas, dois laboratórios de informática, 

três laboratórios de química, um laboratório de física, uma sala de professores, oito salas 

administrativas, um ginásio poliesportivo, um almoxarifado, e um refeitório (IFRO, 

2014). 

 

2.1.2 O curso Técnico em Informática  
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Dentre os cursos ofertados pelo IFRO, Câmpus Cacoal, existe o Curso Técnico 

em Informática Integrado ao Ensino Médio, atualmente com 140 alunos regularmente 

matriculados, divididos em quatro turmas em turno Integral (matutino e vespertino). O 

ingresso anual é de 80 alunos divididos em duas turmas de 40 alunos. O referido curso 

tem como objetivo geral (IFRO, 2017, p. 14): “Oferecer formação profissional técnica 

de qualidade em informática integrada ao ensino médio, na perspectiva de 

desenvolvimento de sistemas”. Seus objetivos específicos são:  

 

a) Integrar o ensino médio à educação profissional, de modo a promover a 

formação global e a preparação para o mercado de trabalho.  

b) Habilitar profissionais para atividades de análises, projetos, desenvolvimento, 

testes e manutenções no processo de desenvolvimento de softwares.  

c) Orientar para o uso de ambientes de desenvolvimento de sistemas 

operacionais e de banco de dados.  

d) Introduzir conhecimentos sobre redes de computadores a fim de capacitá-los 

em sua montagem e manutenção com foco na segurança dos dados.  

e) Preparar profissionais para instalações, manutenções e configurações de 

hardwares e softwares (IFRO 2017, p. 14).  

 

Conforme o Projeto Pedagógico do curso (IFRO, 2017, p. 42), o currículo foi 

organizado de modo a garantir o desenvolvimento global do aluno, de acordo com os 

seguintes documentos legais: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio; o 

Decreto nº 5.154 de 23/07/04, que regulamenta o parágrafo 2º do art. 36 e os arts. 39 a 

41 da Lei nº 9394/96 e dá outras providências; Lei Federal n.º 10.098/2000; Lei Federal 

nº 9394 de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei 

10.436, de 24 de abril de 2002; Decreto 5.296/2004; Decreto 5.626, de 22 de dezembro 

de 2005: regulamenta a Língua Brasileira de Sinais e regulamenta a Lei no 10.436, de 

24 de abril de 2002 e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000;  Lei 

11.788/08; Lei 11.892/08; Parecer CEB/CNE 39/2004; Resolução CEB/CNE 2/2012; 

Resolução CEB/CNE 6/2012; Resolução CNE 1/2015; Lei 12.764, de 27 de dezembro 

de 2012; Resolução 6/2012, do Conselho Nacional de Educação; e Normativas Internas.  

Desta forma, o projeto pedagógico do Curso Técnico em Informática, visa 

simultaneamente aos objetivos da Educação Básica e, especificamente, do Ensino 

Médio e também da Educação Profissional Tecnológica (EPT), atendendo tanto a estas 
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Diretrizes, quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Ensino Médio, 

assim como às DCNs Gerais para a Educação Básica e às diretrizes complementares 

definidas pelo IFRO.  

A organização curricular para a Habilitação de Técnico em Informática está 

estruturada em três anos letivos, de modo a fomentar o desenvolvimento de 

competências fixadas pela Legislação pertinente. Devendo ser seguida uma concepção 

de educação crítica e contextualizada, em que se busque o diálogo, a garantia de 

condições de permanência do aluno no curso e as estratégias de ensino e aprendizagem 

que favoreçam a uma formação de qualidade (IFRO, 2017). 

As disciplinas de cada período letivo representam importantes instrumentos de 

flexibilização e abertura do currículo para o itinerário profissional, pois, adaptando-se às 

distintas realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a 

equivalência dos processos formativos. A concomitância de disciplinas de formação 

geral com as de formação profissional, de forma inter e transdisciplinar, orientam a 

construção de um aprendizado para aplicação de bases conceituais gerais com 

fundamentos específicos da área profissional, assim como favorece ao desenvolvimento 

pleno dos sujeitos pela aplicação de bases tecnológicas e científicas de formação técnica 

(IFRO, 2017). 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (IFRO, 2017), as disciplinas que 

fazem parte da matriz curricular do curso são divididas em Base Nacional Comum, 

Núcleo Diversificado, Núcleo Profissionalizante e Núcleo Complementar. Essas 

disciplinas podem ser desenvolvidas com recursos tecnológicos e estratégias 

inovadoras, mediados por relações afetivas, interacionais e transformadoras. 

Na Base Nacional Comum, constam as seguintes disciplinas (IFRO, 2017, p. 

18): Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, Física, Química, Geografia, 

História, Biologia, Filosofia, Sociologia, Arte e Educação Física.  

No Núcleo Diversificado constam as seguintes disciplinas (IFRO, 2017, p. 19): 

Língua Estrangeira Moderna: Inglês, Língua Estrangeira Moderna: Espanhol, 

Introdução à Informática, Ética Profissional e Cidadania, Saúde e Segurança no 

Trabalho e Empreendedorismo.  

As disciplinas específicas do currículo do curso fazem parte do Núcleo 

Profissionalizante (IFRO, 2017, p. 19), “as disciplinas consolidam a formação dos 

estudantes para o trabalho, mas sem perder de vista a preparação para a vida em 

sociedade. Elas envolvem conhecimentos básicos específicos que habilitem ao 
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desenvolvimento de atividades técnicas, no sentido de orientar, acompanhar e executar 

ações que valorizem o contexto da formação, com vistas à sustentabilidade dos 

empreendimentos e do meio ambiente”. Dentre essas disciplinas que fazem parte do 

Núcleo Profissionalizante tem a disciplina de Empreendedorismo. 

E por fim, no Núcleo Complementar, consta o Estágio Obrigatório com 200 

horas. 

 

2.1.3 A disciplina de Empreendedorismo: O Foco da Pesquisa  

 

A disciplina de Empreendedorismo é ministrada no terceiro ano do Curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e não é pré-requisito para as outras 

disciplinas, a mesma possui uma carga horária de 80 horas anuais, dividida em duas 

aulas por semana.  

O plano da disciplina foi elaborada por uma comissão formada em 2015, pelos 

professores do IFRO da Base Nacional Comum, Núcleo Diversificado, Núcleo 

Profissionalizante, conforme portaria nº 95/2015/CAMPUS CACOAL/IFRO e 

reformulada em 2016 através da portaria Nº 272 de 19/12/2016/IFRO/CACOAL 

Os objetivos geral da disciplina é (IFRO, 2017, p. 76): Atuar com capacidade 

empreendedora por meio de conhecimento de técnicas administrativas e de 

planejamento vinculadas ao segmento da informática.  

E seus objetivos específicos são (IFRO, 2017, p;76): Compreender a dinâmica 

empresarial do mundo globalizado; Analisar o ambiente de atuação do empreendedor no 

mercado de trabalho; Conhecer as mudanças, desafios e oportunidades empreendedoras; 

Desenvolver atitudes empreendedoras para atuação eficaz. 

 A ementa da disciplina apresenta os seguintes conteúdos (IFRO, 2017, p. 76): O 

processo empreendedor. Empreendedores independentes. Empreendedorismo interno. 

Identificação de oportunidades. O plano de negócios. A busca de financiamento. A 

assessoria para o negócio. Questões legais de constituição de empresas. Recomendações 

ao empreendedor. Noções de gestão de pessoas. Gestão do ambiente organizacional do 

trabalho. Cooperativismo e associativismo.  

Os seus conteúdos são trabalhados anualmente, divididos em quatro etapas, com 

avaliações em cada etapa; e com recuperações semestrais para os alunos que não 

alcançaram a média, que é de sessenta (60) pontos; no final do ano, para os alunos que 

não obtiveram a média anual, é oferecida a oportunidade de submeter-se a um exame. 



15 

 

 

 

2.2 Justificativa e Relevância do Trabalho    

 

A principal motivação para a realização da intervenção é perceber que nos PPCs 

consultados não constam nenhuma indicação para a realização de uma feira de 

empreendedorismo como uma atividade curricular em nenhuma disciplina dos cursos.  

Desde 2009 no IFRO, os alunos nunca tiveram uma feira de empreendedorismo. 

Somente para registrar a frase: “feira de empreendedorismo”, não é citada nenhuma vez 

dentro do PPC e a palavra empreendedorismo é citada duas vezes. Na primeira vez que 

é encontrada a palavra “empreendedorismo”, ela aparece no seguinte contexto:  

“...Os alunos que ingressam nos Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio, assim como seus familiares, vivem a expectativa 

de alcançar rapidamente uma vaga no mercado de trabalho ou 

desenvolver propostas de empreendedorismo autônomo.” 

(PPC 2017, p. 13).” 

 

Na segunda vez: 

“...Em relação à disciplina de Empreendedorismo, que consiste 

também numa forma de sistematização e aplicação do 

conhecimento, contempla noções de cooperativismo e gestão de 

pessoas e do ambiente organizacional.” (PPC 2017, p. 13). 

 

 Percebe-se que mesmo que a reformulação do PPC, que aconteceu no ano de 

2016/17, não existe nenhuma referência de uma feira de empreendedorismo durante 

todo o curso.  

Entretanto, considera-se que a inclusão de uma ferramenta educacional, como 

uma feira de empreendedorismo, poderá proporcionar ao aluno o conhecimento de 

atitudes empreendedoras na prática e não somente na teoria. Desta forma, fortalecendo a 

proposta desta pesquisa.  

Atualmente o mercado busca cada vez mais profissionais com habilidades 

empreendedora na área de Tecnologia da Informação.  

Esses profissionais geralmente são requisitados para desenvolver softwares 

atendendo à uma demanda tecnológica ou prestar algum serviço de manutenção. Essas 

atividades exigem além do conhecimento profissional o conhecimento gerencial e 

administrativo de seus serviços, conteúdos construídos durante sua carreira acadêmica e 

aprimorada no dia-a-dia.  Assim, entende-se que os estudantes do Curso Técnico em 

Informática possam desenvolver além das suas atividades profissionais também as 

habilidades empreendedoras.  
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A disciplina de Empreendedorismo, conforme os objetivos específicos 

apresentados anteriormente e através de seus conteúdos, visa proporcionar o ensino e 

aprendizagem de noções empreendedoras. Porém, essa aprendizagem fica restrita ao 

ensino em sala de aula, não oportunizando aos alunos a vivência de uma realidade da 

prática. 

Portanto, a disciplina tem como “responsabilidade”, apresentar para os alunos 

como ele pode compreender, analisar, conhecer e desenvolver ações empreendedoras. 

Esta pesquisa foi desencadeada após um professor de empreendedorismo 

manifestar, em conversas particulares, a preocupação com a disciplina. O professor 

relatou que a disciplina mantém um carga horária de 20 h/a para aulas práticas. 

Entretanto, as atividades práticas não são direcionadas, deixando sempre o professor 

ministrante decidir como conduzir essa prática. O professor comentou que poderia 

constar no PPC a indicação de feira de empreendedorismo, facilitando assim a condução 

da disciplina.  

Diante do exposto, a intervenção justifica-se como um oportunidade de garantir 

aos alunos o acesso ao conhecimento de uma feira de empreendedorismo, em que eles 

seriam os atores principais deste cenário. 

Assim, a partir dos relatos da professor titular da disciplina, e para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, com o objetivo de detectar dificuldades 

semelhantes, realizou-se consultas em diversos trabalhos, como dissertações de 

mestrado, teses de doutorados e artigos disponíveis em sites das universidades, revistas 

científicas, anais de congressos científicos e livros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta seção será apresentada uma visão sobre educação empreendedora e sua 

importância para o Curso Técnico em Informática. 

Procurando desenvolver a revisão de literatura, resolveu-se realizar um 

levantamento prévio nas literaturas que dizem respeito sobre empreendedorismo, 

educação empreendedora e feira de empreendedorismo. Essa busca foi realizada através 

do google acadêmico, que permitiu uma consulta em diversas universidades e livros de 

administração de empresas e empreendedorismo.  

 Após a análise dos resumos dos trabalhos pesquisados, foi possível selecionar 

os trabalhos que atendiam aos critérios anteriormente definidos. Assim, utilizados para a 

elaboração da revisão de literatura. 

A seguir conceitua-se empreendedorismo, educação empreendedora e feira de 

empreendedorismo. 

 

3.1 Empreendedorismo 

 

 Através dos trabalhos consultados, percebem-se que existem diversas definições 

para a palavra empreendedorismo. 

Para Dolabela (2008 apud MARTINS et al, 2016, p. 3), “empreendedorismo é 

um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneurship e utilizado para 

designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de 

atividades, seu universo de atuação”. 

Segundo Dornelas (2008, p. 22 apud ROSTAS, 2017), a definição de 

Empreendedorismo é “o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam 

à transformação de ideias em oportunidades”. 

De acordo com Richard Cantillon (apud SEBRAE, 2016), o termo 

empreendedorismo é designado para pessoas, que visam lucro assumindo riscos 

mediante um ambiente de incertezas. 

O Sebrae (2016), diz que uso do termo “empreendedorismo” geralmente está 

associado ao campo do pensamento das ciências econômicas, tendo sido concebido para 

tratar da ação das pessoas que estimulavam o progresso econômico em setores da 

economia. 
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É perceptível que o papel de um empreendedor é de fundamental importância 

para uma organização. Jean Baptiste Say (apud SEBRAE, 2016) argumenta que 

empreendedores são líderes do processo de produção de novos produtos, assim gerando 

inovações, e Dolabela (2006, p. 30) que o empreendedor tem um papel importante na 

sociedade, pois ele é o “responsável pelo crescimento econômico e pelo 

desenvolvimento social. Por meio da inovação, dinamiza a economia”. 

 Para Korman (2006 apud SEBRAE, 2016) o empreendedor tem a capacidade de 

intervir no mundo com o processo de produção e reprodução da cultura e quando se fala 

de empreendedorismo fala-se de desenvolvimento humano, econômico de social. 

Porém o empreendedor requer um constante processo de aprendizagem Filion 

(1991 apud KORMAN, 2016, p. 16). 

um empreendedor, a coisa mais importante é estar num processo 

dinâmico de aprendizagem, em que possa continuar a aprender 

indefinidamente. Ele continuará a aprender coisas que considerar 

interessantes ou que tenha identificado como necessárias para o seu 

objetivo. Assim, o planejamento do sistema de aprendizagem é uma 

tarefa que será melhor executada ele conhece as suas necessidades 

pessoais. A formulação e o desenvolvimento de uma visão facilitarão 

essa tarefa para ele. 

Partindo do pressuposto  que a escola é um ambiente natural de 

aprendizagem, então é possível dizer que durante o ensino de empreendedorismo o 

aluno tem a oportunidade de apresentar construir e reconstruir suas habilidades 

empreendedoras. 

Para Silva et al. (2015, p. 2), “O empreendedorismo supõe ao aluno ações como: 

saber identificar, aproveitar, criar, inovar, elaborar oportunidades e projetos ou para a 

execução de metas, objetivos ou sonhos estabelecida para o futuro profissional.”    

De acordo com o Sebrae (2012, p. 4 apud ZAREMBA, p. 9), o  

empreendedor é muito mais que ter a vontade de chegar ao topo de 

uma montanha; é conhecer a montanha e o tamanho do desafio; 

planejar cada detalhe da subida, saber o que você precisa levar e quais 

ferramentas utilizar; encontrar a melhor trilha, estar comprometido 

com o resultado, ser persistente, calcular os riscos, preparar-se 

fisicamente; acreditar na sua própria capacidade e começar a escalada. 

Diante do exposto até aqui, pode-se definir que através do empreendedorismo o 

sujeito poderá ter a oportunidade de criar, inovar, visando lucros e correndo riscos 
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constantes em busca de uma independência financeira, ao mesmo tempo que produz 

mudanças significativas na sociedade. 

Agostinho (2016), apresenta algumas das características de um empreendedor: 

 Filion (1991): Aquele que imagina, desenvolve e realiza visões; 

 Dolabela (1999): É a pessoa que define por si só o que vai fazer e em que 

contexto será feito; 

 Hisrich (2009): É um processo de criar algo novo com valor, assumindo 

riscos diversos 

 Vesper (1980), Hisrich (2004): É a pessoa que combina recursos, trabalhos, 

materiais e outros ativos para agregar valor a um produto, serviço ou 

atividade correlata; 

 Schumpeter (1934): É aquele que introduz mudanças, inovações; 

 Shane (2000) e Venkataraman (2000): É aquele que procura por 

oportunidades, como processo de descoberta, de avaliação e exploração das 

oportunidades; 

 Filion (1999): É a pessoa que criava e conduzia projetos ou 

empreendimentos. 

 Kirzner (1976): O empreendedor é a consequência de inovações realizadas 

pelas oportunidades oferecidas pelo desequilíbrio econômico de um mercado 

que nunca está em equilíbrio. 

 

Assim, corroboram com Zaremba (2016) quando ele comenta que o 

empreendedor deverá possuir as seguintes características: Autoconfiança, comunicação, 

criatividade, flexibilidade, iniciativa, integridade, liderança, planejamento, 

relacionamento interpessoal e sensibilidade administrativa.  

Segundo Dolabela (1999 apud NAZARETH, 2016, p.12) “embora as 

características pessoais possam facilitar a atuação individual à frente de um novo 

negócio, o processo empreendedor pode sim ser ensinado e aprendido”.   

Concluem-se que muitas características podem ser construídas e reconstruídas 

com uma educação empreendedora, como será visto na sequência. 

 

3.2 Educação Empreendedora  
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Diante de qualquer ameaça econômica ter um alicerce empreendedor poderá 

fazer a diferença. Um alicerce deve prover uma estrutura básica para que as pessoas 

possam desenvolver atividades que garantam um alivio financeiro familiar.   

A escola tem um papel importante, que é proporcionar uma educação cultural, 

integrando pessoas através da socialização e, inserindo-as em um contexto social de 

forma que exerçam seu papel de cidadãos. Essa escola, diante das conjunturas 

econômicas de nosso país, foi atribuída uma nova função, preparar o aluno para ser 

inovador em um processo produtivo em que seja facultado uma independência 

autônoma financeira. E mesmo que ele não esteja à frente do seu próprio negócio, ele 

poderá melhorar aprimorar suas habilidades, atitudes e criatividade, gerando assim, 

novos conhecimentos. 

 Para Saviani (1999 apud SEBRAE, 2016), a escola desenvolve o sentido crítico 

buscando uma reprodução social e transformadora. 

 Para Martins et al. (2016, p. 3), “a educação deve assumir a responsabilidade de 

conscientizar, instigar e contribuir para a formação de pessoas criativas, 

empreendedoras e comprometidas com o desenvolvimento coletivo.” 

Durante as consultas bibliográfica, deparou-se com a abordagem de uma 

educação empreendedora, em que o aluno é levado a aprender sobre o gerenciamento de 

um negócio, que além lucrativo poderá proporcionar a compreensão de um mundo 

competitivo, ao mesmo tempo que desenvolve sua criatividade, levando-o a assumir 

riscos e responsabilidades. 

A educação empreendedora é um conjunto de ações desenvolvidas pelo sistema 

educacional com o objetivo de valorizar o papel do empreendedor, disseminar a cultura 

empreendedora e despertar vocações empresariais. Busca criar na escola e na sociedade 

uma mentalidade empreendedora através do estímulo à geração de negócios. 

(FULGÊNCIO, 2007, p.237 apud SANTOS, 2013, p. 66) 

Martins et al (2016) comenta que, um professor respondeu o seguinte: “Eu acho 

que empreendedorismo tem tudo a ver com sala de aula, com escola, porque, por 

exemplo, empreendedor não é só aquele que vai fazer uma coisa nova, que vai abrir um 

negócio, não precisa ser uma inovação, mas tu podes ser empreendedor dentro daquilo 

que tu já tens também! Então novas ideias, uma visão diferente, tentar acertar porque 

pode ser que tu não vais acertar na primeira tentativa e então corre riscos. Mas para tu 

teres essa satisfação, tu tens que correr o risco e pode não dar certo! Mas eu acho que 
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isso é uma característica, porque quem não é empreendedor se acomoda, nem arrisca 

né!” 

 Quando uma escola tem a disciplina Empreendedorismo no seu currículo, ela 

busca ensinar um aluno a ser empreendedor e quais são os fatores determinantes para 

alcançar o sucesso na carreira. 

 Esse ensino permite um novo enfoque, a educação empreendedora, em que é 

possível “criar oportunidades para o/a aluno/a aprender, pensar e agir de forma 

empreendedora. É necessário criar contextos autênticos de vida real, de forma a 

proporcionar uma aprendizagem que envolva atividades experimentais, de reflexão e de 

trabalho colaborativo” (BRASIL, 2006). 

Dolabela (2003 apud MARTINS et al, 2016), diz que Empreendedorismo é um 

saber relevante para a sociedade atual, considerando que o indivíduo empreendedor tem 

forte vocação para impactar positivamente a realidade em que se insere, o encontro 

entre a educação e esse conhecimento não pode ser desconsiderado. Mas, para isso, é 

necessária a adoção de mecanismos e procedimentos pedagógicos que estimulem o 

desenvolvimento de competências básicas empreendedoras, a partir de uma nova leitura 

do educador, vislumbrando a maior aproximação entre o ensino e a atividade 

profissional. 

 O curso de empreendedorismo aconteceu pela primeira vez em Harvard (1947). 

E no Brasil a disciplina de Empreendedorismo surgiu em 1981, na Escola Superior de 

Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, 

intitulada de “Novos Negócios”, pelo Professor Ronald Degen. O Sebrae (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) na década de 90 inicia a 

implantação do Empretec, programa concebido como um programa da Nações Unidas 

(ONU). Observa-se que em um percurso teórico como educacional o comportamento 

empreendedor passou a ser estudado nas escolas de forma que fosse possível associar 

aos estudos a liderança, criatividade, autoconfiança, capacidade de lidar com incertezas, 

tolerância a ambiguidades, dentre outros (SEBRAE, 2016).  

 Desta forma, o empreendedorismo pode ser uma ferramenta de ações 

transformadoras. 

o empreendedorismo não cresce de dentro para fora, com a imposição 

de padrões ou modelos de comportamento. Rejeitamo-lo como 

receituário para o enfrentamento das contradições do contemporâneo 

[...]. O empreendedorismo não pode ser mais uma mercadoria, não 
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deve reforçar a lógica das indústrias culturais, que, na visão da teoria 

crítica, transforma o homem em mero instrumento de trabalho e 

consumo [...], trata-se de algo muito mais próximo da arte, que instiga 

a experimentação e manifestações singulares, que enseja a expressão 

do que o sujeito é e do que ele próprio avalia como possível e 

desejável se tornar, sem recorrer a um modelo tamanho único` do 

proclamado script do ´sujeito empreendedor (KORMAN, 2006, p. 38 

apud SEBRAE, 2016. p. 9). 

 De acordo com Dolabela (SEBRAE, 2016), é possível ensinar o empreendedor a 

aprender, fortalecendo os processos autônomos de aprendizagem. 

 Sem buscar uma receita pronta de aprendizagem, a Comissão Internacional sobre 

Educação desenvolveu um relatório para a UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura), em que apresenta os quatro pilares para a 

educação: aprender a conhecer (atividades orientas; buscas/pesquisas), aprender a fazer 

(atividades orientadas; espaços de criatividade), aprender a viver juntos (trabalho em 

equipe; pactos e negociações; exercícios de alteridade, compaixão e resiliência), e 

aprender a ser (minha trajetória; memórias/reflexões). 

Diante das informações deste relatório a educação empreendedora implica em 

práticas pedagógicas dando aos educadores e educandos um papel inovador e 

transformador da sociedade (SEBRAE, 2016). 

Para Santos (2013, p. 35) “o desafio da educação empreendedora diz respeito à 

capacidade de implementar, em grande escala, instrumentos e metodologias adequados 

para transmitir esse tipo de conhecimento” 

Segundo Santos (2013, p. 23): 

A educação empreendedora é um processo coletivo, intencional e 

sistemático de desenvolvimento de características de criatividade, 

capacidade de organização e planejamento. Envolve ainda 

responsabilidade, liderança, persistência, habilidade para trabalhar em 

equipe, visão de futuro, interesse em buscar novas informações e 

correr riscos, bem como desenvolver a capacidade de solucionar 

problemas e inovar em sua vida ou seu trabalho. 

Assim, uma sociedade contemporânea exige pessoas competitivas que trabalham 

em equipe com capacidade de adaptação diante das adversidades e, que promovam 

transformações desta sociedade. Para Dolabela (2003 apud Nazareth et al, 2016, p. 12), 

“a educação empreendedora deve começar na mais tenra idade, porque diz respeito à 

cultura, que tem o poder de induzir ou inibir a capacidade empreendedora”.  Desta 
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forma, situar uma educação empreendedora somente nas universidades é privar os 

jovens da possibilidade de construir uma carreira empreendedora. 

Esses jovens, através da educação empreendedora, podem intervirem no meio 

em que estão inseridos, provocando melhorias de vida para si próprios e para os outros 

(ROSTAS, p. 44). 

Em suma, a educação empreendedora deve ser norteado pelo princípio de 

ensinar de acordo com os conceitos de um comportamento empreendedor. Ela surge 

como uma preparação de oportunidade futuras, criando um ambiente cultural favorável 

para tal finalidade, através de conhecimentos e ferramentas para alcançar diante dos 

alunos, seus objetivos. 

Essa educação para ser consolidada precisa buscar aporte em sua base. A base 

dos conteúdos ministrados começa pelo plano da disciplina.  O plano permite nortear a 

condução das aulas a serem ministradas. E, na medida que muda-se a forma de pensar e 

praticar, esse plano poderá sofrer alterações. Para Lopes e Macedo (2013 apud 

ROSTAS, 2017, p. 5), o plano da disciplina “é um trabalho de criação de sentidos, uma 

vez que sempre que se estabelece uma definição, se faz referência a um entendimento 

anterior, seja para negá-lo ou reconfigurá-lo”.   

Sendo o plano da disciplina fruto de um currículo, é necessário que suas teorias 

sejam analisadas quando for necessário. Eyng (2012 apud ROSTAS, 2017) comenta que 

os currículo possuem teorias conservadoras e teorias transformadoras e Rostas (2017, p. 

5) diz que “é amplo, é dinâmico e é construção sócio-histórica, o que se evidencia na 

medida em que se organizam várias teorias que se dispõem a dar conta da sua 

problemática”.  

Considerando o exposto, pode-se dizer que o plano da disciplina congrega o 

aprendizado que é oportunizado ao aluno em formação e que não atualizar é ficar aquém 

de um processo que sofre alterações constantemente. 

A seguir, será visto como uma feira de empreendedorismo como ferramenta 

educacional pode provocar mudanças na vida de aluno. 

 

3.3 Feira de Empreendedorismo  

 

Em entrevista à Diocsianne Moura, de Atividades & Experiências, em 2008, o 

professor Fernando Dolabela, criador e coordenador de dois dos maiores programas de 

ensino de empreendedorismo no Brasil: Pedagogia Empreendedora, para Educação 
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Básica, e Oficina do Empreendedor, para universitários -, revela como a escola pode 

construir e incentivar os alunos novas atitudes através do empreendedorismo, 

preparando-os para a enfrentar as dificuldades e obter sucesso no mundo do trabalho. 

 Durante a entrevista, Dolabela comenta que o papel do empreendedor além de 

gerar riqueza, move a sociedade em busca de um crescimento econômico. 

As escolas devem entender que não existe crescimento econômico ou 

desenvolvimento social sem o empreendedorismo. O que move a 

sociedade e gera riqueza é o empreendedor. É o mais poderoso 

instrumento de combate à miséria. Nós não vamos gerar e distribuir 

riquezas sem que a base da população seja empreendedora. Além 

disso, é preciso que professores, educadores e pais saibam que os 

estudantes que não desenvolverem seu potencial empreendedor terão 

sérias dificuldades de inserção no mundo do trabalho (DOLABELA, 

2008). 

 Quanto mais a escola se aproxima de uma realidade, mais ela prepara o aluno 

para esse enfretamento, e que o hábito da aprendizagem está intrínseco na prática. Desta 

forma, o aluno deverá entender o mundo que vive e o que acontece depois dos portões 

da escola (DOLABELA, 2008).  

 Dolabela (2008), comenta que o conhecimento empreendedor não é transferível, 

como os temas acadêmicos convencionais. O que se pode fazer é desenvolver o 

potencial empreendedor presente no aluno. E para isso é necessário uma metodologia 

específica para o “ensino” do empreendedorismo.  Essa metodologia tem como papel, 

criar um ambiente que estimule a geração de novos conhecimentos pelos alunos.  

 Talvez essa metodologia poderá permitir “repensar” os métodos tradicionais de 

ensino, enriquecendo os recursos didáticos de aprendizagem.  

 O Global Entreperneurship Monitor (2015, p. 91), diz que: 

A educação empreendedora não deve ser vista como uma disciplina 

isolada e sim como um conjunto de ações e ambientes 

interdisciplinares no qual os alunos são orientados a expandirem suas 

próprias ideias [...]. Faz-se necessário implantar ecossistemas e 

centros de empreendedorismo transversais que estimulem a realização/ 

implantação de eventos, cursos, games, competições, makerspaces, 

integração com empresas/incubadoras/ aceleradoras e forte uso de 

ambientes/laboratórios de inovação. 



25 

 

 

Corroboram que novas ferramentas de ensino-aprendizagem podem contribuir 

na amplitude da formação, gerando a possibilidade de oferecer uma educação mais 

integrada entre alunos e professores.  

Uma das ferramentas educacionais utilizadas atualmente é a feira de 

empreendedorismo. Através da feira, o aluno poderá colocar em prática os conteúdos 

construídos durante as aulas teóricas vivenciando um mundo organizacional. 

De acordo com Souza (2013), a Feira de Empreendedorismo é um projeto 

vinculado à disciplina de Empreendedorismo, que visa possibilitar aos acadêmicos uma 

oportunidade de expor trabalhos à comunidade, apresentando ideias de negócios e 

demonstrando a sua viabilidade. Constitui-se em organização de espaço para a prática 

do aprendizado e vivenciado pelos acadêmicos na construção do Plano de Negócios e a 

demonstração do mesmo. 

A feira de empreendedorismo permite simular negócios estratégicos, 

submetendo o aluno apresentar sua proposta para um público, ofertando seus produtos, 

recebendo feedbacks positivos e negativos (Medeiros et al.). 

Para Chiavenato (2008 apud SOMAVILLA, 2008, p. 11), “cerca de 12,72% da 

população adulta está envolvida em alguma atividade empreendedora”.  

Segundo o Governo brasileiro (apud SOUZA, 2013), nos últimos cinco anos 

mais de 600 mil novos negócios foram registrados no Brasil e que os 

Microempreendedores Individuais (MEI) já ultrapassam 1,5 milhões de registros, esses 

números só fortalece o quanto a classe empreendedora vem crescendo no país. A 

atividade empresarial e consequentemente o empreendedorismo nos últimos anos vem 

crescendo de uma maneira surpreendente no Brasil. Quase 22 milhões de brasileiros 

praticam alguma atividade empreendedora, o que representa 17% da população do País. 

Segundo o GEM (2015, p. 18), “atingimos a maior taxa de empreendedorismo 

da série histórica. Em cada dez brasileiros, entre 18 e 64 anos, quase quatro possuem um 

negócio ou realizaram alguma ação, no último ano, visando criar um negócio. 

Atingimos também outros dois recordes de toda a série histórica da pesquisa realizada 

no país: a maior Taxa de Empreendedores Iniciais; e a maior Taxa de Empreendedores 

Estabelecidos”. 

Demonstrando que a população tem um viés empreendedor, entretanto 

despreparada para o mercado competitivo (CHIAVENATO 2008 apud SOMAVILLA, 

2008). 
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Sendo assim, entende-se que as aulas de empreendedorismo devem ser 

planejadas com práticas empreendedoras com estímulos desafiadores para os alunos, 

apresentando a realidade de um universo empreendedor. 

Buscando informações sobre feira de empreendedorismo na Internet, realizou-se 

uma procura no Google com a seguinte informação: “Feira de Empreendedorismo” 

“Instituto Federal”. 

Os seguinte eventos foram localizados:  

 Instituto Federal do Piauí - Alunas de Vestuário realizam Feira de 

Empreendedorismo - Publicado: 20/04/2017 13h13 – Endereço:  

http://libra.ifpi.edu.br/teresinazonasul/noticias/alunas-de-vestuario-realiza-

feira-de-empreendedorismo.  

Conforme a professora Caroline Guedes, da disciplina de Empreendedorismo. 

"A ideia da feira é que as alunas saiam um pouco da teoria e partam para a 

prática. Aqui elas desenvolveram desde a ideia, passando organização e 

logística de toda a atividade, além de estarem divulgando seu trabalho a partir 

do que é aprendido no curso";  

 Instituto Federal Sul de Minas - Estudantes de Zootecnia do campus Machado 

apresentam trabalhos em feira sobre empreendedorismo – Publicado em 2015 

– Endereço: https://www.mch.ifsuldeminas.edu.br/noticias/115-2015-01-05-

15-41-12/2805-feira-de-empreendedorismo.  

 Instituto Federal do Acre - Alunos do PRONATEC realizam Mini Feira de 

Empreendedorismo em Tarauacá Endereço: 

http://www.ifac.edu.br/pronatec_OLD/index.php/teste/201-alunos-do-

pronatec-realizam-mini-feira-de-empreendedorismo-em-tarauaca.  

 Instituto Federal de Goiás - 1ª Feira de Empreendedorismo é realizada no 

Câmpus Anápolis – Publicado em 2017 – Endereço: 

http://w2.ifg.edu.br/anapolis/index.php/component/content/article/2532-

ensino - De acordo com o coordenador, Professor Antônio, O evento teve por 

objetivo incentivar a criatividade dos alunos, possibilitando que eles 

colocassem em prática as ferramentas e conhecimentos adquiridos na 

disciplina de Empreendedorismo.   

 Instituto Federal do Maranhão -  Campus de Buriticupu faz prévia de Feira de 

Empreendedorismo – Publicado em 2010 - Endereço: 

http://www.ifac.edu.br/pronatec_OLD/index.php/teste/201-alunos-do-pronatec-realizam-mini-feira-de-empreendedorismo-em-tarauaca
http://www.ifac.edu.br/pronatec_OLD/index.php/teste/201-alunos-do-pronatec-realizam-mini-feira-de-empreendedorismo-em-tarauaca
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https://buriticupu.ifma.edu.br/2010/03/16/campus-de-buriticupu-faz-previa-

de-feira-de-empreendedorismo/ - A realização do projeto contará, sobretudo, 

com a participação dos alunos que irão expor seus próprios produtos. 

 Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Processos Gerenciais realiza nesta 

segunda-feira, 28/11, a 1ª Feira de Empreendedorismo do Campus Porto 

Alegre  - Publicado em 2016 -  A ação é desenvolvida por alunos do 3º 

semestre do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, está 

inserida nas atividades de duas disciplinas do curso: Marketing Instrumental e 

Gestão Comercial. De acordo com o professor Claudio Farias, coordenador 

do curso, ao longo do semestre, os alunos tiveram que desenvolver todas as 

etapas de concepção e lançamento de um produto alimentício, bem como 

preparar um plano de marketing e comercialização. 

 

Diante do exposto, percebe-se que os Institutos vem promovendo feiras de 

empreendedorismo, colocando em prática o que foi construído durante as aulas teóricas. 

Porém, como mencionado anteriormente, essas feiras são iniciativas de professores da 

disciplina empreendedorismo e não fazem parte do currículo do curso. 

Em uma breve consulta ao PPC do Curso no Superior de Tecnologia em 

Processos Gerenciais do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, endereço: 

<http://www.poa.ifrs.edu.br/wp-

content/uploads/2010/05/ppc_processos_gerenciais_final_atualizado_2012.pdf>, foi 

localizado a palavra feira uma única vez no seguinte recorte: 

Na organização das estratégias pedagógicas, cada ano, por ocasião da 

Mostra Científica do IFRS, será incluído trabalhos interdisciplinares 

de docentes e alunos. Somam-se a estes projetos, outras ações que 

constituem o currículo complementar do Curso, tais como a 

participação em Feiras, Congressos, Seminários etc. (p. 24). 

E quando realizou-se  a mesma consulta no Curso Técnico em Manutenção e 

Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio em Tempo Integral, do Instituto 

Federal de Goiás, endereço: 

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja

&uact=8&ved=0ahUKEwjCs5GcucjUAhXHGZAKHXezCzoQFggiMAA&url=http%3

A%2F%2Fwww.jatai.ifg.edu.br%2Facademicas%2Findex.php%2Fmanutencao-e-sup-

em-inf%2Fdoc_download%2F91-ppc-manutencao-e-suporte-em-
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informatica&usg=AFQjCNEmMNxCuUB1j-LOEUYgQKB7Qfr2BA>, a palavra feira 

não aparece nenhuma vez.  

Assim, entende-se que cada professor deve implementar suas atividades práticas 

sem um direcionamento detalhado de como proceder tal atividade. 

Desta forma, a proposta é da utilização de uma feira de empreendedorismo como 

ferramenta no processo ensino-aprendizagem da disciplina de empreendedorismo, em 

que os alunos poderão elaborar um plano de negócio, apresentar seu(s) produto(s) ou a 

empresa (fictícia) que foi criada durante as aulas da disciplina. O aluno terá ainda a 

oportunidade de conhecer empresários da sua comunidade e seus ramos de atividades.  

O Plano de Negócios é um instrumento de planejamento norteador de um 

empreendimento. Para o Sebrae (2013 apud LAUFER, 2016, p. 32), “é um documento 

que descreve os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses 

sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um Plano de Negócios permite 

identificar e restringir erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado”.    

O plano de negócios serve para:  

Organizar as ideias para iniciar um novo empreendimento; Orientar a 

expansão de empresas já em atividade; Apoiar a gestão do negócio 

seja em seus números ou estratégias; Facilitar a comunicação entre 

sócios, empregados, clientes, investidores, fornecedores e parceiros; e 

Captar recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias. (SEBRAE, 

2015 apud LAUFER, 2016, P. 33). 

Segundo Dolabela (2006), o Plano de Negócios é uma forma de pensar sobre o 

futuro do negócio: para onde ir, como ir mais rapidamente, o que fazer durante o 

caminho de forma a diminuir incertezas e riscos. “O Plano de Negócios pode indicar 

que o empreendimento tem grande potencial de sucesso, mas também dar evidências de 

que ele é irreal” (p. 90). 

Para Laufer (2016) o Plano de Negócios pode apresentar: Caracterização do 

negócio; Forma de operar; Estratégias; Plano para conquistar uma fatia do mercado; 

formas financiamento; e Projeções de despesas, de receitas, e dos resultados financeiros. 

De acordo com Chiavenato (2007, p. 132), O plano de Negócio permite 

descrever a ideia de um novo empreendimento, ao mesmo tempo que projeta os 

aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros dos negócios propostos, e “seu 

preparo permite a análise da proposta e ajuda o futuro empreendedor a evitar uma 

trajetória decadente que o levará do entusiasmo à desilusão e ao fracasso”. 



29 

 

 

Desta maneira, o plano de negócios representando todos os elementos que 

compõe o empreendimento, seja internos ou externos, juntamente com a feira de 

empreendedorismo poderá permitir ao aluno a compreensão de uma atividade 

empreendedora, não somente através de aulas teóricas, mas também com aulas práticas 

possibilitando potencializar o seu aprendizado das aulas de empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 O MÉTODO E OS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA-AÇÃO 

EFETUADA 

Nesta seção será abordado o tipo de pesquisa utilizada e os instrumentos de 

coleta de dados, os quais contribuíram para a construção metodológica da pesquisa.  

Logo em seguida, será apresentado a análise dos dados obtidos e discussão dos 

resultados e, na sequência, a proposta de intervenção para a disciplina de 

Empreendedorismo. 

 

4.1 Os Pressupostos Metodológicos  

 

A pesquisa apoiou-se na perspectiva do método de pesquisa-ação, que 

desenvolve o conhecimento como parte da prática. A pesquisa-ação é uma concepção de 

pesquisa que parte da inquietação das pessoas envolvidas na prática com interesses em 

resolver um problema em um determinado local. É desenvolvida como resposta às 

necessidades de intervenção, em que envolve pesquisadores e pesquisados com 

participação ativa na realidade estudada. 

De acordo com Tripp (2005), a pesquisa-ação é um método em que as pessoas 

investigam a prática com a finalidade de melhorá-la. 

Para Thiollent (2011, p. 20), a pesquisa-ação é entendida como: 

Pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. 

Assim, na pesquisa-ação, os participantes (pesquisadores e outros atores) 

interessados na resolução dos problemas se tornam sujeitos interlocutores e produtores 

do conhecimento. 

Segundo Thiollent (2011, p. 24), uma das especificidades da pesquisa-ação 

consiste no relacionamento de dois tipos de objetivos:  

- Objetivo prático: contribuir para o melhor equacionamento possível 

do problema considerado central na pesquisa, com levantamento de 

soluções e proposta de ações correspondentes às “soluções” para 

auxiliar o agente (ou ator) na sua atividade transformadora da 

situação;  
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- Objetivo de conhecimento: obter informações que seriam de difícil 

acesso por meio de outros procedimentos, aumentando nosso 

conhecimento de determinadas situações (reivindicações, 

representações, capacidades de ação ou de mobilização etc.). 

Desta forma, percebe-se que quanto mais se aprofundar no conhecimento, a ação 

poderá ser melhor conduzida, por outro lado, quando mais próximo do objetivo prático, 

o conhecimento será ampliado.  

Na pesquisa-ação, ao investigar, os sujeitos envolvidos desenvolvem um 

processo de aprendizagem coletivo, e os resultados encontrados serão proporcionados a 

todos através de um processo compartilhado de informações. 

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação possui as seguintes características: 

inovadora, contínua, proativa estrategicamente, participativa, intervencionista, 

problematizada, deliberada, documentada, compreendida e disseminada. 

Para o autor, a pesquisa-ação deve ser contínua e não repetida ou ocasional; 

proativa, pois sua mudança é estratégica no sentido de que é ação baseada na 

compreensão alcançada por meio da análise de informações da pesquisa bem 

fundamentadas; é participativa na medida em que inclui todos os que, de um modo ou 

outro, estão envolvidos nela e é colaborativa em seu modo de trabalhar; 

intervencionista, pois ocorre em cenários sociais não manipuláveis e não seguem 

variáveis controláveis; problematizada, pois surge na forma de problematização; 

deliberada, uma vez que intervém na prática rotineira buscando aperfeiçoar a situação 

de maneira mais eficaz; documentada, pois seu progresso é documentado por meio da  

compilação dos dados produzidos pela prática rotineira; compreendida, uma vez que 

compreender o problema e saber por que ele ocorre são essenciais para projetar 

mudanças que melhorem a situação; e disseminada, pois tende a ser disseminado por 

meio de rede e ensino e não de publicações como acontece com a pesquisa científica. 

Diante do exposto, o projeto justifica-se com a utilização da metodologia da 

pesquisa-ação, pois irá partir de uma situação detectada na disciplina de 

Empreendedorismo do Curso Técnico em Informática em que buscam soluções através 

de intervenções junto ao sujeitos envolvidos (pesquisador e professor). 

Na área do ensino, a pesquisa-ação desenvolveu-se como resposta às 

necessidades de inserção da teoria educacional na ação pedagógica, com a intenção de 

ajudar os professores na solução de seus problemas, envolvendo-os na pesquisa.  Ela 

identifica os conhecimentos científicos como dependentes de um contexto histórico e 
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permite que a sala de aula seja objeto de pesquisa, desta forma, o professor participará 

ativamente do processo e não somente como consumidor de uma pesquisa realizada 

(CHEFER, 2014). 

  De acordo com Chefer (2014) a pesquisa-ação apresenta uma postura 

investigativa e reflexiva em relação à ação, desta forma, permite compreender, agir e 

buscar soluções metodológicas para a investigação dos problemas detectados na sala de 

aula.  

E diante da proposta de Kurt Lewin (TRIPP, 2005), as fases desta pesquisa são 

elencadas da seguinte forma:  

- Planejamento: compreende as programações iniciais da pesquisa, envolvendo 

revisões de literatura e aplicações de questionário; 

- Ação: Após a análise dos dados coletados, segue-se a intervenção, por meio de 

uma proposta de uma feira de empreendedorismo como ferramenta educacional; 

- Encontro de dados: Após a ação, segue-se o encontro de fatos, em que será 

registrado a aplicação dos conhecimentos construídos durante a ação. Como 

proposta, será realizado uma feira de empreendedorismo com os alunos.  

 

Os componentes fundamentais no campo da investigação desta pesquisa, são: 

professores, alunos, temática e contexto.  

Esses componentes são discriminados, da seguinte forma: 

- Professores: Docente orientador (PUC-RIO), Docente orientado (IFRO-RO) e 

Professor do IFRO-Câmpus Cacoal. 

- Alunos: Alunos do 3º. ano do Curso de Informática (2018). 

- O Tema: Dificuldades de em ministrar a disciplina de Empreendedorismo sem 

uma proposta norteadora de uma feira de empreendedorismo. 

- Contexto: Proposta de inserção de uma feira de empreendedorismo como 

ferramenta na disciplina de Empreendedorismo. 

 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando o método indutivo; e do ponto de vista de 

sua natureza, foi realizada uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa e 

quantitativa, pois a interpretação dos resultados obtidos foi feita através da tradução de 

informações em dados.  Quantitativo pelas respostas do questionário se apresentarem 

em determinados momentos em dados estatísticos e qualitativo pela necessidade de 

análise destas respostas (PRODANOV, 2013). 
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 A seguir, será apresentado os instrumentos e os procedimentos utilizados para a 

coleta de dados. 

 

4.2 Os Instrumentos de Pesquisa  

 

A pesquisa teve início com a confecção de um questionário aplicado junto ao 

professor da disciplina. 

Foi utilizado um questionário com questões abertas, fechadas, de múltipla 

escolha e do tipo sim ou não, como coleta de dados.  O questionário é um dos 

procedimentos utilizados para obter informações que permitem um retorno para o 

pesquisador sobre o desenvolvimento da pesquisa. 

Segundo Thiollent (2011, p. 75), “os princípios gerais da elaboração de 

questionários [...] são úteis para que os pesquisadores possam dominar os aspectos 

técnicos da concepção, da formulação e da codificação”. 

Para a análise dos dados, com o objetivo de manter a confidencialidade do 

sujeito participante, ele foi codificado da seguinte forma:  

 E para a professor da disciplina de Empreendedorismo. 

 

Primeiramente foi entregue para a professor E, o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), logo em seguida esclareceu-se sobre o 

desenvolvimento da pesquisa. E após a professor assinar o termo, foi pedido que ele 

respondesse a um questionário sobre a disciplina.  

Após a análise deste questionário, foi dado prosseguimento com a pesquisa, 

primeiramente bibliográfica, com consultas em livros e em diversos trabalhos, como 

dissertações de mestrado, teses de doutorados e artigos disponíveis em site das 

universidades e congressos científicos, buscando esclarecimentos sobre o levantamento 

realizado. 

Em seguida dando andamento a coleta de dados, foi realizado a tabulação dos 

dados e análise e discussão dos resultados coletados, como será mostrado a seguir. 

 

 

 

 



5 RESULTADOS E DISCUSÃO  

Esta seção será dividida em três fases: Levantamento de dados, Intervenção e 

Resultados da ação.  

 

5.1 Fase 1: Planejamento: Levantamento de Dados  

 

Nesta seção será apresentado o questionário (APÊNDICE B) aplicado junto ao 

professor, com o objetivo de compreender sobre o processo de ensino e aprendizagem 

atual da disciplina e quais ferramentas educacionais são utilizadas para a (re)construção 

de conhecimentos dos alunos. 

O questionário é apresentado na sequencia juntamente com a análise. 

 

Questão 1 - Quando você cursou o ensino médio tinha disciplina de 

Empreendedorismo? 

O professor respondeu “Não” a esta pergunta. Para Dolabela (2008), a 

introdução da cultura empreendedora no ensino médio é o primeiro passo na formação 

de cultura em que tenha valores como combate à miséria através da inovação, 

criatividade e sustentabilidade. 

 

Questão 2 - Se na pergunta anterior a resposta tenha sido “SIM”, durante o 

ensino médio você participou de alguma feira de empreendedorismo apresentando 

algum produto?    

 

Questão 3 - Quando você fez o curso de Administração de Empresas, na 

disciplina de empreendedorismo, teve oportunidade de expor algum produto ou até 

mesmo apresentar um empresa fictícia em alguma feira de empreendedorismo?   

O professor respondeu “SIM” a esta pergunta. Para Souza (2008), a feira de 

empreendedorismo é um projeto vinculado à disciplina de Empreendedorismo, que visa 

possibilitar aos acadêmicos uma oportunidade de expor trabalhos à comunidade, 

apresentando ideias de negócios e demonstrando a sua viabilidade. Corrobora com 

Souza, pois através de uma feira de empreendedorismo é possível contribuir para um 

futuro empreendimento.  
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Questão 4 - Quais são os métodos utilizados por você para o ensino de 

empreendedorismo? 

 Neste momento, busca-se identificar quais os métodos que o professor utiliza 

durante suas aulas. Obtém as seguintes respostas: 

 Aulas teóricas; 

 Aulas Práticas; 

 Vídeos; 

 Visitas técnicas; 

 Palestras e/ou entrevistas com empresários locais 

O professor demonstrou que durante as aulas utiliza vários métodos para que o 

aluno possa reconstruir seus conhecimentos. De acordo com Dolabela (2006), é 

necessário romper os tradicionais modelos de ensino e explorar novas técnicas e 

ferramentas que permitam o estudante colocar em prática o seu aprendizado. 

 

Questão 5 - Durante a suas aulas você promove alguma feira de 

empreendedorismo? 

O professor respondeu “NÃO” a esta pergunta. 

 

Questão 6 - No Campus que você leciona, a escola promove anualmente uma 

feira de empreendedorismo? 

O professor respondeu “NÃO” a esta pergunta.  

 

 De acordo a resposta do professor, ele não promove durante as aulas a feira de 

empreendedorismo e a escola não tem uma feira anualmente, mesmo com a disciplina 

de empreendedorismo nos outros cursos. Conforme visto anteriormente, a feira permite 

que os alunos saiam um pouco da teoria e partam para uma atividade prática, buscando 

aplicar os conhecimento adquiridos em sala de aula. 

  

Questão 7 - Caso na pergunta anterior a resposta tenha sido “NÃO”, Quais são 

os fatores que inviabilizam a criação de uma feria de empreendedorismo no Campus 

que você leciona? 

 O professor não especificou quais eram os fatores que inviabilizam a criação de 

uma feira no Campus. Deixando bem claro que os fatores não eram esses: espaço físico; 
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Indisponibilidade de Material para organização da feira; Custo elevado e Quantidade 

reduzida de professores. 

 

Questão 8 - O que você considera indispensável no processo ensino-

aprendizagem de Empreendedorismo?   

Para essa pergunta busca-se compreender, na opinião do professor, quais eram as 

ferramentas que ele considerava indispensável para o processo ensino-aprendizagem. 

Ele respondeu que as ferramentas utilizadas são: vídeos; visitas técnicas; Palestras e/ou 

entrevistas com empresários locais e Feira de Empreendedorismo. 

 

  

Questão 9 - A feira de empreendedorismo não consta no PPC do Curso Técnico 

em Informática Integrado ao Ensino Médio, atribuindo ao professor de 

empreendedorismo promover ou não.  Qual é a sua opinião sobre isso? 

Através desta pergunta, busca-se compreender, na opinião do professor, porque a 

tarefa de promover a feira de empreendedorismo fica na responsabilidade do professor 

da disciplina.  

Para essa pergunta, o professor respondeu o seguinte: “Na minha opinião 

depende de cada docente, e também da interação da turma”. 

 

Questão 10 – Para o aluno é importante que ele participe de uma feira de 

empreendedorismo, apresentando seu(s) produto(s) ou uma empresa fictícia criada por 

ele? 

 O professor respondeu “SIM” para essa pergunta. 

 

Questão 11 – Se na pergunta anterior a resposta tenha sido “SIM”, quais são as 

características que você acredita que uma feira de empreendedorismo desenvolve nos 

alunos? 

Para essa questão, obteve-se a seguintes respostas: Autonomia; Planejamento; Senso 

Crítico; Independência; Liderança; Trabalho em equipe; e Correr riscos calculados. 

  

Questão 12 – Se na pergunta 10 a resposta tenha sido “SIM”, após participar da 

feira, o aluno vai ter uma experiência empreendedora mais realista? 

Para essa pergunta o professor respondeu “SIM”. 
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Questão 13 - Sugestões para melhorar o ensino de empreendedorismo no Campus 

que você leciona. 

O professor respondeu que a feira de empreendedorismo, visitas técnicas e, diálogo 

com empreendedores são as sugestões que podem melhorar o ensino de 

empreendedorismo no Campus. 

   

5.2 Fase 2: Intervenção – Proposta de Ação  

 

Após o levantamento dos dados, prossegue-se para a segunda fase, que é a 

intervenção, proposta na fase anterior.  

Diante dos dados levantados na fase anterior, a intervenção proposta foi de 

inserir no PPC do curso Técnico em Informática uma feira de empreendedorismo como 

ferramenta educacional para a disciplina de Empreendedorismo, com a duração de 20 

horas, em que seja possível integrar os conteúdos teóricos com a prática, juntamente 

com um plano de negócios.  

Para que fosse possível realizar essa proposta em um contexto de interação, 

envolvendo, professor-aluno e aluno-aluno, foi necessário compreender como a 

disciplina é conduzida e quais são as ferramentas educacionais aplicadas.  

 

5.3 Fase 3: Resultado da ação  

  

A aplicabilidade da feira de empreendedorismo somente será possível após o 

Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal, aceitar que seja realizada uma 

intervenção empreendedora no PPC do curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio ou que o professor da disciplina decida viabilizar tal prática através de 

projetos internos, como: Ensino e/ou Extensão. 

 O PPC teve recentemente uma alteração (2016/17), mas ainda é possível 

encaminhar um documento solicitando a inserção desta ferramenta.  

Acredita-se que até 2018, momento que disciplina será aplicada aos alunos, a 

proposta poderá ser enxergada como sendo inovadora. 

Desta forma, é possível que o aluno terá uma grande oportunidade de vivenciar 

uma experiência bem próxima da realidade empreendedora e consequentemente se 
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fortalecendo e se preparando para o enfrentamento econômico que muitas vezes 

acontecem em nosso país. 

Ressalta-se que a aplicabilidade dessa ferramenta seja realizada com objetivos 

definidos e, procurando desenvolver nos alunos as potencialidades: de criatividade, 

cooperação, interação, dentre outras habilidades. 

Não se tem aqui a pretensão em dizer que o processo aplicado será o único 

responsável por esse crescimento, pois durante as aulas, o professor poderá utilizar 

vários métodos buscando minimizar as dificuldades existentes no processo ensino-

aprendizagem.  Porém, a metodologia aplicada com a interação entre professor e alunos 

envolvidos, com instrumentos mediadores, e em um ambiente construído com 

finalidades definidas, poderá ser um ponto de referência para a aulas. Neste processo, é 

fundamental que o professor, enquanto mediador entre alunos e o conhecimento, 

possibilite novos desafios e utilize metodologias diversificadas para que esses alunos 

tenham oportunidades de superar a suas limitações. 

 

 

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA 

FUTUROS TRABALHOS  

Descreve-se aqui os resultados e análises obtidos durante a realização desta 

pesquisa. Observam-se as perspectivas de futuros trabalhos que possam ser criados a 

partir desta proposta, além de possibilidades de continuação da mesma. 

Esta pesquisa-ação teve como objetivo geral desenvolver, uma proposta 

metodológica de ensino e aprendizagem da disciplina de Empreendedorismo do Curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia, Câmpus Cacoal. 

A pesquisa foi desencadeada a partir da inquietação relatadas pelo professor da 

disciplina em conversas particulares. 

Durante a pesquisa, constatou-se através dos dados coletados, que o Projeto 

Pedagógico do Curso não constava a utilização de uma feira de empreendedorismo 

como uma ferramenta educacional para a disciplina. 

Entendem-se, com base nos dados, que é possível propor uma metodologia com 

uma ferramenta educacional procurando minimizar a condução durante o processo 

metodológico da disciplina.  

Para a condução dos estudos, elencam-se os seguintes objetivos específicos: 

Relatar as principais dificuldades do professor para a condução da disciplina de 

Empreendedorismo sem uma feira de empreendedorismo; Compreender como uma feira 

de empreendedorismo como uma ferramenta educacional poderá facilitar no processo 

ensino e aprendizagem dos alunos; e Desenvolver através de uma feira de 

empreendedorismo todo o processo de comercialização de um produto.  

Desta forma, através desta pesquisa de intervenção empreendedora, permitiu-se 

que fosse possível desenvolver uma proposta para o Projeto Pedagógico do Curso de 

Informática Integrado ao Ensino Médio. Assim, constatam-se que os objetivos da 

pesquisa foram alcançados. 
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APÊNDICE A 

PUC             
          RIO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - MODALIDADE A DISTÂNCIA 

INSTITUTO GÊNESIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 COORDENAÇÃO CENTRAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CCEAD 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96 
 

Prezado informante: 

Este é um convite para você participar da pesquisa denominada: “A FEIRA DE 

EMPREENDEDORISMO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO” 

sob a responsabilidade do pesquisador Francisco Euder dos Santos e sob orientação do 

Profº Mestre Rafael Igrejas da Silva, vinculada ao Programa de Pós Graduação Lato 

Sensu da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

a) Condições de sua participação: sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando sua permissão para participação, sem que 

isso traga nenhum prejuízo para você; a par disso, a qualquer momento do 

desenvolvimento da pesquisa você terá o direito de obter esclarecimentos sobre todos os 

procedimentos utilizados e as formas de divulgação dos resultados encontrados. Você 

poderá fazer isso diretamente com a pesquisador, quer pessoalmente, quer por telefone, 

por e-mail ou carta (ver item h. abaixo); 

b) Objeto da pesquisa: com a sua colaboração, pretendemos recolher informações sobre 

o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Empreendedorismo do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Câmpus Cacoal. 

c) Objetivo da pesquisa: concluída a etapa do recolhimento dos questionários, 

pretendemos estudá-los com base em pesquisas na internet, livros e revistas que tratam 

desse assunto e, ao final, elaborar um trabalho que será apresentada à uma banca 

examinadora, bem como artigo e/ou banner para ser apresentado em evento científico. 

d) Riscos da pesquisa: não haverá riscos em relação à possibilidade de danos à 

dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual que a nossa 

pesquisa possa lhe acarretar, em qualquer fase ou dela decorrente (Res. CNS 196/96, 

item V), os riscos da nossa presença serão mínimos. 

e) Benefícios da pesquisa: o que se espera mesmo da realização deste projeto são, a 

médio e longo prazos, muitos benefícios entre os quais a possibilidade de proporcionar 

um processo de ensino e aprendizagem para a disciplina de Empreendedorismo. Além 

disso, os resultados poderão ser publicados em eventos científicos, congressos, 

seminários, revistas, de acordo com os recursos disponíveis.  

f) Sigilo e armazenamento dos dados: caso seja de sua vontade, seu nome não será 

identificado ou divulgado, seja durante ou depois da realização da pesquisa; os dados 
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Nome completo do informante: ____________________________________________________ 

Cargo ou função: _______________________________________________________________ 

 
_______________________________ 
Assinatura 
 
 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita, a seu critério, 

de forma a não identificar seu nome;  

g) Despesas ou ressarcimentos: você não terá nenhum tipo de gasto por participar desta 

pesquisa, mas também não receberá nenhum dinheiro, nem lhe será oferecido algum 

tipo de serviço em troca de sua participação; 

h) Cópia do termo e endereços para contato: você ficará com uma cópia deste termo, 

que acabou de ler e assinar, e toda e qualquer dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa poderá tirar com a pesquisador que lhe entrevistou, quer seja pessoalmente, por 

e-mail, por carta ou por telefone conforme consta abaixo:  

Francisco Euder dos Santos (pesquisador): Email: euder@ifro.edu.br Fone: (69) 8414-

2432 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Eu, _____________________________________________________ declaro que 

compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar dela voluntariamente.  

(  ) Não aceito que meu nome seja divulgado na pesquisa 

(  ) Aceito que meu nome seja divulgado na pesquisa 

Cacoal-RO, _____ de _______________de ________. 

E por estarem em pleno acordo assinam o pesquisador e o informante.  

______________________________ 

Pesquisador                

______________________________                                                                                         

Informante 
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APÊNDICE B  

 

PUC             
          RIO 
                                                                                               

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - MODALIDADE A DISTÂNCIA 

INSTITUTO GÊNESIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 COORDENAÇÃO CENTRAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CCEAD 

 

 

Pesquisa:  

A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 

NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE 

EMPREENDEDORISMO.  

  

Questionário aplicado junto ao professor:  

  

Professor da disciplina Empreendedorismo 

IFRO – Instituto Federal de Rondônia – Câmpus Cacoal 

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio  

 

1. Quando você cursou o ensino médio tinha disciplina de Empreendedorismo?  

a. (    ) Sim  

b. (    ) Não  

 

2. Se na pergunta anterior a resposta tenha sido “SIM”, durante o ensino médio 

você participou de alguma feira de empreendedorismo apresentando algum 

produto?     

a. (    ) Sim 

b. (    ) Não  

 

3. Quando você fez o curso de Administração de Empresas, na disciplina de 

empreendedorismo, teve oportunidade de expor algum produto ou até mesmo 

apresentar um empresa fictícia em alguma feira de empreendedorismo?  

a. (    ) Sim 

b. (    ) Não 

c. (    ) Não tinha a disciplina de Empreendedorismo  
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4. Quais são os métodos utilizados por você para o ensino de empreendedorismo?   

a. (    ) Aulas teóricas  

b. (    ) Aulas práticas 

c. (    ) Vídeos  

d. (    ) Dinâmicas em sala de aula   

e. (    ) Visitas técnicas  

f. (    ) Jogos vivenciais 

g. (    ) Palestras e/ou entrevistas com empresários locais   

h. (    ) Outros: 

 

 

 

5. Durante a suas aulas você promove alguma feira de empreendedorismo? 

a. (    ) Sim 

b. (    ) Não 

 

6. No Campus que você leciona, a escola promove anualmente uma feira de 

empreendedorismo? 

a. (    ) Sim, somente no curso de Informática 

b. (    ) Sim, com todos os cursos  

c. (    ) Não 

 

7. Caso na pergunta anterior a resposta tenha sido “NÃO”, Quais são os fatores que 

inviabilizam a criação de uma feria de empreendedorismo no Campus que você 

leciona?  

a. (    ) Espaço físico 

b. (    ) Indisponibilidade de Material para organização da feira 

c. (    ) Custo elevado 

d. (    ) Quantidade reduzida de professores 

e. (    ) Outros 

 

 

 

 

8. O que você considera indispensável no processo ensino-aprendizagem de 

Empreendedorismo?   

a.  (    ) Vídeos  

b.  (    ) Dinâmicas em sala de aula   

c.  (    ) Visitas técnicas  

d.  (    ) Jogos vivenciais 

e.  (    ) Palestras e/ou entrevistas com empresários locais 

f.  (    ) Feira de Empreendedorismo 

 

9. A feira de empreendedorismo não consta no PPC do Curso Técnico em 

Informática Integrado ao Ensino Médio, atribuindo ao professor de 

empreendedorismo promover ou não.  Qual é a sua opinião sobre isso? 
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10. Para o aluno é importante que ele participe de uma feria de empreendedorismo, 

apresentando seu(s) produto(s) ou uma empresa fictícia criada por ele? 

a. (    ) Sim  

b. (    ) Não  

 

11. Se na pergunta anterior a resposta tenha sido “SIM”, quais são as características 

que você acredita que uma feira de empreendedorismo desenvolve nos alunos? 

a. (    ) Autonomia 

b. (    ) Planejamento 

c. (    ) Senso Crítico 

d. (    ) Independência 

e. (    ) Liderança 

f. (    ) Trabalho em equipe 

g. (    ) Correr riscos calculados 

 

12. Se na pergunta 10 a resposta tenha sido “SIM”, após participar da feira, o aluno 

vai ter uma experiência empreendedora mais realista? 

a. (    ) Sim  

b. (    ) Não 

c. (    ) Indiferente 

  

13. Sugestões para melhorar o ensino de empreendedorismo no Campus que você 

leciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


