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Resumo 

O panorama atual da economia brasileira, especialmente, na perspectiva do Rio de 

Janeiro favorece e estimula o aumento do empreendedorismo, seja por necessidade de gerar 

autoemprego ou pela oportunidade de suprir os anseios de um dado público. Este estudo 

aborda o papel da educação empreendedora na geração de novos negócios, a educação 

empreendedora na proposta curricular, a educação empreendedora na formação profissional 

e tecnológica e a importância da disseminação da cultura empreendedora nas escolas. 

Tomou-se como cenário o sistema SENAI, no Rio de Janeiro, visando propor uma 

intervenção inovadora. Foi desenvolvido um plano de curso de qualificação docente voltado 

para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras nos alunos do ensino profissional de 

moda e produção do vestuário. O tema Educação, trabalho e empreendedorismo se 

estruturou com base nos dados das instituições de ensino profissional do Rio de Janeiro, das 

observações realizadas ao longo do tempo de experiência como docente da área de ensino 

profissional e técnico, considerando-se também as impressões levantadas por meio de 

entrevista com pequenos e microempreendedores de diferentes ramos de negócios. O 

objetivo principal é promover iniciativas empreendedoras no corpo docente das instituições 

de ensino e mediações inovadoras para o desenvolvimento no processo de ensino e 

aprendizagem em suas salas de aula. Os resultados apontam a necessidade de se 

desenvolver no indivíduo qualidades empreendedoras e tornar os alunos conscientes e 

participantes não somente do seu papel como atores principais do processo de crescimento 

da sociedade, como também do processo de ensino-aprendizagem de forma ativa. 

 

Palavras-chave 

Educação, cultura empreendedora e qualificação docente. 
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Introdução 

 
O presente trabalho de conclusão de curso é parte dos requisitos para 

certificação do curso de pós-graduação, Lato Sensu, Especialização em Educação 

Empreendedora da instituição de ensino PUC – Rio.  

Neste estudo será apresentada a proposta de planejamento de um curso 

inovador de qualificação para professores, com duração de um semestre, 

destinado aos docentes da educação profissional e tecnológica, com o objetivo 

principal de promover, no corpo docente das instituições de ensino, iniciativas 

empreendedoras e inovadoras para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem em suas salas de aula.  

A temática escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi Educação, 

trabalho e empreendedorismo, desenvolvida com base em pesquisa nas 

instituições de ensino profissional do Rio de Janeiro e nas observações realizadas 

ao longo do tempo de experiência como docente da área de ensino profissional e 

técnico.  

A escolha do tema surgiu a partir da observação advinda da minha 

experiência como professor em vários cursos de formação técnica, destinados a 

formar profissionais para a indústria da moda e da produção do vestuário, durante 

a qual pude perceber a vontade dos aprendizes em desenvolver seu potencial 

empreendedor.  

Alguns desses cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC foram elaborados e planejados pelo 

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil e seguem o itinerário nacional 

de aprendizagem industrial, alicerçado na nova metodologia de ensino 

profissional e tecnológico.  

O projeto pedagógico desses cursos é bem estruturado, contemplando 

todas as qualificações técnicas que o perfil profissional exige. Esse perfil é 

determinado por um comitê nacional, composto por professores coordenadores de 

cursos e representantes da classe empresarial da área.  
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Percebi, contudo, uma lacuna na formação desses novos profissionais. 

Apesar de os cursos permitirem a formação de profissionais com qualificações 

para serem prestadores de serviços, profissionais autônomos e empreendedores 

individuais, não se observa, em seu conteúdo programático, uma atenção maior ao 

desenvolvimento das qualidades empreendedoras dos alunos.  

Também pude perceber a falta de uma disciplina específica, voltada para a 

potencialização dessas atitudes, para o pensamento empreendedor ou ainda para 

atividades que pudessem desenvolver essas qualificações integradas às unidades 

curriculares dos cursos.  

Este estudo se dedica a projetar um curso para desenvolver nos docentes 

dos cursos da educação profissional uma cultura de despertar a atitude 

empreendedora, voltada aos programas de formação de profissionais 

empreendedores, abrangendo as técnicas de incentivo ao pensamento e às 

qualificações exigidas pelo novo perfil profissional, perfil este que se apresenta 

como tendência para o futuro.  

Minha escolha ajudará a compartilhar os conhecimentos da educação 

empreendedora, construídos por mim ao longo do curso e, assim, ampliar minha 

contribuição para a formação da educação empreendedora no ramo da moda e 

vestuário. 

A cultura empreendedora voltada ao ensino profissional se mostra alinhada 

com as características do novo profissional que o mundo do trabalho anseia. Para 

que esse perfil seja construído, faz-se necessário um trabalho sinergético entre 

todos os níveis de educação.  

O presente trabalho de pesquisa busca contribuir para a disseminação da 

educação empreendedora entre os docentes e para a promoção da cultura 

empreendedora nos cursos de produção do vestuário e de moda do SENAI–RJ.  

A pesquisa procurou retratar a importância do ensino profissional 

vinculada à difusão da educação empreendedora nas escolas de dedicadas à 

geração de recursos humanos de qualificação técnica para indústria da moda e 



PUC             
RIO 

13 

 

 
 

vestuário, no Rio de Janeiro, destacando sua contribuição para o crescimento 

regional.  

Desenvolveu-se uma pesquisa com o objetivo principal de apresentar uma 

proposta de qualificação inovadora, visando inserir na prática docente o incentivo 

ao desenvolvimento de atitudes empreendedoras no quadro de alunos do ensino 

profissional, estimulando também a prática de inovação social.  

A pesquisa de campo também foi utilizada na estruturação deste estudo, 

tendo como objeto pequenas empresas da Baixada Fluminense, em que foram 

compiladas informações a partir de entrevista realizadas in loco com proprietários 

de pequenas empresas de produção de itens de vestuário e de lojas de diferentes 

ramos de negócio. Essas entrevistas tinham como foco a tentativa de se 

compreender as escolhas em empreender em seus negócios próprios.  

Observando os aspectos socioeconômico e educacional do período 

histórico em que vivemos, podemos destacar o surgimento do empreendedorismo 

como parte da solução do problema da instabilidade econômica e da alta taxa de 

desemprego como está apresentada no primeiro capítulo, com essa reflexão, foi 

feita a definição da problemática que inspirou a pesquisa.  

A partir da análise dos autores apresentados no primeiro capítulo, podemos 

identificar questões concretas acerca do desenvolvimento de uma cultura 

empreendedora por meio de uma educação empreendedora, dando destaque à 

importância da qualificação docente das instituições de ensino profissional. Ainda 

foi contextualizada a instituição de ensino de moda e produção do vestuário que 

atua como centro de tecnologia da indústria química e têxtil. 

No segundo capítulo, definiu-se a problemática envolvida na geração de 

novos empreendimentos, como se apresenta o quadro de micro e pequenas 

empresas e as possíveis causas de seu fenecimento em curto prazo. 

Já no capítulo seguinte, o terceiro, encontra-se a organização do curso de 

qualificação docente, com a proposta de se criar um plano de curso para qualificar 

o docente atuante no ensino profissional de modo a desenvolver em seus alunos a 

educação empreendedora, por meio do estímulo à criatividade.  
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Nesse capítulo, ainda está presente o desenho curricular do curso, com as 

divisões em unidades curriculares, dispostas em dois módulos, contendo também a 

estratégia de ensino para que os conhecimentos possam ser desenvolvidos por meio 

de situações de aprendizagem e para que a mediação ocorra por meio das atividades 

que aproximem o aluno ao ambiente real do desenvolvimento do empreendedorismo.  

Assim como a metodologia de ensino e o sistema de avaliação, estão 

também propostas as mediações entre professores e alunos apresentadas de 

maneira a desenvolver as qualificações e os objetivos do curso de forma 

inovadora. 

Por fim, o capítulo de considerações finais acerca deste estudo e, após, as 

referências bibliográficas principais para esta produção. 

  



PUC             
RIO 

15 

 

 
 

2 - A educação empreendedora no ensino profissional 

 
A economia brasileira da forma como se apresenta hoje propicia o 

aumento do empreendedorismo, dando margem ao surgimento de diferentes tipos 

de empreendedores, desde o empreendedor por necessidade e ao empreendedor 

por oportunidade (Costa, 2016).  

O primeiro tipo é formado por microempreendedores individuais dos mais 

variados ramos de negócios, em que a falta de emprego formal compele o 

trabalhador a se lançar em investimentos que mantenham seu autoemprego.  

O segundo, por oportunidade, é fruto de empreendedores dedicados ao 

micro e pequenos negócios. Neste caso, é possível encontrar indivíduos com certo 

grau de conhecimento e visão de negócio mais abrangente, utilizando pesquisa de 

mercado, direcionado seus investimentos para suprir pequenas lacunas que 

surgem no mercado, além de serem geradores de empregos.  

Em outra abordagem, o artigo Educação empreendedora e a geração de 

novos negócios de Moreira Tavares (2013), apresenta dados do papel da educação 

empreendedora na geração de novos negócios e a educação empreendedora na 

proposta curricular, além de apresentar a importância da disseminação da cultura 

empreendedora nas escolas, afirmar que 

Para o desenvolvimento do empreendedor, observa-se a necessidade de estar 

constantemente envolvido em ambientes de aprendizagem, que lhe possibilite 

desenvolver determinadas características importantes para o seu crescimento. Um 

dos fatores necessários para o progresso das regiões,estados e países passa pela 

sua capacidade de criar e gerar novos empreendedores, capazes de construir e 

inovar no ambiente o qual estão inseridos, (TAVARES, 2013, p.2). 

 

No cenário brasileiro, empreendedorismo não é um assunto novo. A 

prática da cultura empreendedora, porém, demanda um trabalho conjunto entre 

governo e instituições de ensino. Nesse sentido, vamos tomar como cenário as 

escolas de ensino profissionalizante do sistema SENAI no Rio de Janeiro, 

especialmente, SENAI/CETIQT-RJ - Centro de Tecnologia da Indústria Química 

e Têxtil.  
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Essa unidade de ensino está situada no bairro do Riachuelo, Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro. Tem por missão promover a educação profissional e 

tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo 

para elevar a competitividade da indústria brasileira. Busca ainda promover o 

desenvolvimento sustentável e a competitividade da indústria brasileira com o 

foco nas cadeias de valor têxtil/vestuário e química, constituindo-se o Centro de 

Referência do Sistema Indústria em Educação, Inovação Tecnológica e Design.  

A escola conta com uma infraestrutura moderna para a oferta de cursos 

técnico-profissionalizantes na área de produção do vestuário e química. Há 

recursos informatizados que podem ser utilizados como instrumento para dar 

celeridade e aperfeiçoamento aos processos administrativos e pedagógicos, de 

forma a oferecer acesso aos professores, aos alunos e aos funcionários um 

conjunto de informações que permitam o desenvolvimento do processo 

educacional.  

A escola possui entre as suas seções, os seguintes espaços: uma das 

melhores bibliotecas sobre moda e figurino do Brasil, aberta de segunda a sábado; 

laboratórios de Informática com computadores de última geração, comportando 

35 alunos além do professor; laboratório de Desenho com uma área de 58 m
2
 para 

aulas teóricas e práticas, atendendo a 30 alunos; laboratórios de Ergonomia e 

Antropometria com uma área de 40 m
2
, utilizadas para aulas teóricas e práticas, 

atendendo a alunos e a outros serviços com hora marcada.  

O laboratório de Prototipia e Processos de Fabricação, com equipamentos 

de última geração, está situado na Planta‐ Piloto de Confecção, área de 1.200 m
2
, 

é utilizado para aulas teórico-práticas. O acesso pode ser feito nos horários de 

aulas (turnos diurno e noturno); em qualquer horário das 7 h 20 min às 22 h 30 

min para a realização de trabalhos experimentais extraclasse. 

A instituição dispõe de elevadores acessíveis, além disso, todos os 

laboratórios possuem rampa de acesso, visando à acessibilidade de pessoas com 

baixa mobilidade, com deficiência física ou ainda visando ao transporte de 

volumes e carga, quando necessário.  
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A unidade de ensino opera com uma coordenação dos cursos com 

professores especialistas e mestres nas diversas cadeiras e analistas com formação 

específica para as áreas de atuação dos cursos. A instituição oferece ainda serviço 

médico, área de lazer, academia de ginástica, além de auditório e sala de 

videoconferência.  

Dentre as diretrizes, a unidade também objetiva: 

1. Oferecer em escolas instaladas e mantidas pela instituição, ou sob forma 

de cooperação, a educação profissional e tecnológica, incluída a aprendizagem 

industrial básica ou técnica a que estão obrigadas as empresas de categorias 

econômicas sob sua jurisdição.  

2. Proporcionar aos trabalhadores a oportunidade de completar a formação 

profissional parcialmente adquirida no local de trabalho.  

3. Assistir os empregadores no desenvolvimento de recursos humanos e na 

aprendizagem na empresa. 

A escola se mantém equipada com os mais modernos equipamentos 

utilizados pelas indústrias de confecção e têxtil, podendo proporcionar aos alunos 

uma formação de alto nível. O ensino voltado para educação empreendedora se 

apresenta como o preenchimento de uma lacuna da nova educação profissional no 

sistema SENAI.  

O empreendedorismo como ferramenta de transformação e contribuição do 

cenário de crescimento econômico no Brasil ainda necessita de grande 

investimento e de planejamento dentro do sistema de ensino nas unidades do 

SENAI.  

Com isso, a qualificação do corpo docente com objetivo de desenvolver 

qualidades empreendedoras se faz necessário. Esses cursos se destinarão a 

difundir a educação empreendedora por meio da formação de profissionais 

voltados para cadeira produtiva têxtil, no Brasil. 

Um dos fatores na promoção do desenvolvimento socioeconômico e no 

progresso regional, estadual ou do país está ligado à sua capacidade de criar novos 



PUC             
RIO 

18 

 

 
 

empregos e de gerar novos empreendedores, indivíduos com qualidades para 

construir algo inovador ou para inovar no ambiente nos quais estão inseridos. 

Para isso é necessário que se desenvolva uma cultura que promova as 

qualidades empreendedoras nas pessoas desde cedo, ainda no ensino fundamental. 

Visando ao desenvolvimento da cultura empreendedora, observa-se a 

necessidade de se colocar o aluno sempre envolvido em ambientes de 

aprendizagem, que possibilitem desenvolver determinadas características 

importantes para cidadão empreendedor. 

Guerra e Grazziotin (2010) destacam que o empreendedorismo se 

apresenta como uma alternativa que viabiliza maior parcela de trabalhadores 

ingressando no mercado de trabalho, por meio de investimentos em pequenas e 

médias empresas inovadoras.  

Essas empresas, além de gerar autoemprego, abrem novas vagas para 

outros profissionais e contribuem para a arrecadação de tributos e, 

consequentemente, para o crescimento de forma geral. Para estimular novos 

empreendimentos, entretanto, torna-se necessário dar a esses indivíduos os 

instrumentos adequados desde o seu ingresso na escola de forma continuada até o 

ensino superior. 

O esforço em conjunto com governo e com instituições de ensino, cabe 

destaque para o ensino médio, se faz de grande importância. O governo 

apresentou em junho de 2011 à Câmara Federal o Projeto de Lei nº 1673/11, de 

autoria do deputado Ângelo Agnolin, ementa que acrescenta o § 7º ao art. 26 da 

Lei nº 9.394/1996, e inclui o tema empreendedorismo nos currículos do ensino 

fundamental e médio.  

Agora as instituições de ensino necessitam dedicar atenção especial à 

qualificação de seu corpo docente, visando estruturar um quadro de profissionais 

preparados para desenvolver atitudes e comportamentos empreendedores em seus 

alunos.  

Considerando que a educação empreendedora apresenta relevância e 

importância social e acadêmico-profissional. O objetivo deste trabalho é 
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promover, entre os educadores, iniciativas empreendedoras inovadoras no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, em suas salas de aula. 

O indivíduo que desenvolve qualidades empreendedoras passa ser um 

participante do processo de ensino-aprendizagem de forma ativa, motivado e 

consciente do seu papel como ator principal desse processo. 

Assim, surgiu a proposta de desenvolver um curso de qualificação docente 

de curta duração com previsão para 15 semanas, em que se propõe desenvolver 

uma qualificação docente do SENAI-CETIQT, para que esses profissionais 

venham inserir no ensino técnico-profissional a cultura empreendedora.  

O planejamento busca difundir entre os professores participantes os 

contextos históricos, envolvendo a cultura empreendedora e os conceitos 

envolvidos com a educação empreendedora. 

A proposta objetiva também qualificar os professores com técnicas para 

desenvolver as habilidades e características empreendedoras nos alunos, 

instrumentalizando-os ao longo de sua formação técnica.  

O projeto visa a uma iniciativa de intervenção pedagógica inovadora, 

promovendo um novo sentido ao plano de ensino nos cursos de formação 

profissional, pautado no desenvolvimento dos saberes a partir de conhecimentos 

preexistentes e na inclinação vocacional dos alunos. 

Consoante com o já apresentado, o empreendedorismo não é um tema 

novo no Brasil. O fator que inova é abordagem que o tema assumiu a partir da 

década de 90, quando o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - demonstrou atenção para a profissionalização do indivíduo 

empreendedor brasileiro. 

O empreendedorismo pode ser uma revolução silenciosa que “terá maior 

importância no século XXI do que a revolução industrial no século XX por ser um 

fenômeno cultural, ou seja, empreendedores nascem por influência do meio em 

que vivem” (DOLABELA, 1999, p.28). 

A intencionalidade deste projeto é: 
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1. planejar um curso de qualificação docente de forma inovadora, 

buscando inserir na prática docente, no ensino profissional e técnico, a 

educação empreendedora visando à disseminação da cultura 

empreendedora.  

2. desenvolver a compreensão, por meio da sistematização organizada 

das concepções epistemológicas e dos modelos pedagógicos que 

fundamentam as práticas da educação e da cultura empreendedora nos 

cursos técnicos de moda e produção do vestuário, visando ao 

aperfeiçoamento da ação dos professores que lidam diretamente com a 

educação profissionalizante de jovens e adultos.  

Assim, o referido estudo consiste em uma breve contextualização da 

educação brasileira e do ensino profissional e técnico em nível nacional, com 

pesquisa pautada e embasada nos artigos Educação empreendedora e a geração 

de novos negócios de Moreira Tavares e Educação empreendedora na proposta 

curricular: despertando o interesse do aluno pela construção da sua 

aprendizagem por Isaac Pinto da Silva.     

Neste estudo, teremos duas abordagens do tema empreendedorismo, o 

primeiro voltado para pesquisa do tema focado na geração de novos negócios e o 

segundo, abrangendo o desenvolvimento de características empreendedoras do 

indivíduo a serviço da educação empreendedora na proposta curricular, o 

despertar do interesse do aluno pela construção da sua aprendizagem.  

De acordo com o artigo, a educação empreendedora para geração de novos 

negócios prima pela criatividade na utilização dos recursos disponíveis e pretende 

transformar o ambiente social e econômico. O despertar do indivíduo para a 

aceitação dos riscos e para a possibilidade de fracasso e, com isso, a busca pelo 

caminhos e meios de aprender a e de aprimorar seu repertório intelectual.  

Há um contexto histórico que retrata a correlação entre empreendedorismo e 

desenvolvimento, Moreira Tavares cita em seu artigo que a necessidade de 

retomada de crescimento regional é bastante reconhecida na sociedade, pois é o que 
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representa um resultado mais rapidamente percebido pela sociedade (TAVARES, 

2013).  

Observamos que a competitividade e a geração de riqueza são peças-chave 

para o seu crescimento. Vemos que o empreendedorismo é parte importante para a 

criação dessa competitividade e para a criação de riqueza no processo de 

desenvolvimento de qualquer comunidade ou região.  

Das análises do estudo abordado no artigo sobre geração de novos 

negócios, percebe-se que as considerações se alinham com esta pesquisa de 

campo, realizada no segundo semestre de 2016.  

Neste período, foram realizadas entrevistas com pequenos empreendedores 

e levantadas as motivações de os entrevistados optarem por serem donos de seu 

negócio, ou seja,  

Alguns fatores que levam as pessoas a optarem por empreender novos negócios e 

criar suas empresas, como: a falta de emprego, salários baixos, independência 

profissional, melhoria da qualidade de vida, fatores relacionados à personalidade, 

necessidade ou oportunidade (Dornelas, 2008 apud TAVARES, 2013, p. 3). 

 

A respeito da conceituação do empreendedorismo, ainda existem algumas 

questões a serem estudadas e esclarecidas, dentre elas, podemos ressaltar as 

características empreendedoras e a metodologia de ensino para desenvolvê-las.  

Indivíduos não nascem predispostos a empreender, não é um dom inato, 

mas podem ser estimulados para que se tornem cidadãos empreendedores. 

O artigo que traz a temática da educação empreendedora na proposta 

curricular nos coloca no contexto do cenário brasileiro, abordando o esforço 

conjunto que governo, instituições de ensino e sociedade como um todo têm feito 

para difundir a cultura empreendedora.  

O estudo aborda as condições econômicas e sociais que levam o indivíduo 

consolidar o autoemprego e a constituir seu negócio. Atrelado a isso, o despertar 

da busca pela qualificação. 
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Em resposta a essa realidade, podemos ver as instituições de ensino 

atuando na reformulação da proposta curricular e na implantação de grades de 

ensino com caraterísticas de a educação empreendedora. 

Com o esforço em conjunto, temos a presença de governo com as leis de 

diretrizes e bases da educação, contemplando, ainda que em pequena escala, as 

características de inovação e em relação ao trabalho com projetos educativos; temos a 

presença das instituições de ensino, implantando a educação empreendedora no 

projeto pedagógico dos cursos para formação dos alunos e para a qualificação 

docente. 

Além da coleta de informações para sustentação teórica, a análise do 

conteúdo bibliográfico e a pesquisa de campo são alicerces da presente pesquisa e 

foco do planejamento do curso que se constitui o objetivo principal deste trabalho. 
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3 - Empreendedorismo na docência do ensino profissional de 

moda e produção do vestuário 
 

O curso de qualificação docente em educação empreendedora será 

ofertado na modalidade semipresencial e pretende qualificar o docente das escolas 

de moda e de produção de vestuário a desenvolver e a disseminar a cultura 

empreendedora, aplicada ao ensino técnico profissionalizante, tornando-o apto a 

desenvolver nos discentes de seus diferentes cursos atitudes empreendedoras em 

sua trajetória profissional e de vida. 

O curso intitulado Curso de qualificação docente em educação 

empreendedora, com carga horária total prevista de 160 horas, dessas 25% com 

encontros presenciais. Será ofertado semestralmente para até 30 alunos, na 

modalidade a distância. Os encontros presenciais terão 8 horas de duração, serão 

realizados quinzenalmente, aos sábados, na unidade Riachuelo do SENAI-

CETIQT, no Rio de Janeiro. O público-alvo são os professores, analistas e 

técnicos de ensino dos cursos profissionalizantes do SESC e SENAI-CETIQT-RJ 

que atuam principalmente nos cursos de ensino profissional ligados à área de 

moda. 

As instituiç es deverão encamin ar os alunos interessados pelos parceiros 

demandantes    instituiç es de ensino profissional e tecnológico do sistema 

integrado SENAI, SESI, SESC e SEBRAE.  

A divulgação será feita pela coordenação dos cursos técnicos das 

instituições integradas ao sistema que oferecem cursos correlatos à produção de 

moda, com formação mínima exigida de ensino superior completo.  

A oferta do curso será realizada inicialmente com divulgação para 

demanda interna, em que as instituições do sistema indicarão docentes no perfil 

em consonância com sua necessidade.  
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4 -  A estrutura e o desenho curricular da capacitação docente 

para difusão da cultura empreendedora 
 

Para desenhar a estrutura do curso, foi utilizado um modelo de matriz 

curricular formada por unidades curriculares (disciplinas), dividido em dois 

blocos: o primeiro módulo, básico de caráter introdutório em que os alunos serão 

presentados à educação empreendedora e colocados dentro do contexto do tema; o 

segundo módulo, específico em que serão abordados os temas de forma prática. 

Segue a estrutura. 

Quadro 1: Estrutura do curso 

Módulos Disciplinas  Duração 
Ordem de 

execução  

BÁSICO 

Educação empreendedora 

- contexto histórico conceitos 

básicos 
32 horas, para 

cada disciplina, 

distribuídas 

entre 24 horas a 

distância e 8 

horas 

presenciais, com 

um encontro 

quinzenal de 8 

horas. 

1ª 

ESPECÍFICO  

Contextos empreendedores e o 

desenvolvimento de negócios e 

carreiras 

2ª 

Comportamento empreendedor, 

inovação e gestão de pessoas. 
3ª 

Educação, Trabalho e 

Empreendedorismo 
4ª 

Gestão de Projetos e Processos, 

Legislação e abertura de empresas 

MEI 

5ª 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O conteúdo programático do curso será apresentado de forma a 

desenvolver as habilidades/competências pretendidas de cada unidade curricular, 

bem como a bibliografia básica do curso está fundamentada em edições e 

publicações como se apresentam os quadros a seguir. 
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Quadro 2: Conteúdo programático e bibliografia básica – Disciplina 1 

Unidades curriculares 
Disciplina 1 - Educação empreendedora-contexto histórico e 

conceitos básicos 

Conteúdo programático 

1. Educação, formação técnica e profissional e educação 

empreendedora.  

2. Histórico e princípios constituintes  

3. Ambientes de inovação 

Bibliografia básica 

 DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. 6º 

edição. São Paulo: Ed. Cultura, 1999. 

 FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Trabalho e conhecimento: 

Dilemas na educação do trabalhador. São Paulo, Cortez, 

1987. 

 HISRICH, Robert D; PETERS, Michael P; SHEPHERD, 

Dean A. Empreendedorismo. 9ª Edição. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. 

 MAZZUCATO, Mariana, O estado empreendedor: 

desmascarando o mito do setor público vs. setor privado, 

tradução Elvira Serapicos.1 ed. São Paulo: Companhia de 

Letras, 2014. 

 TIDD, Joe; BESSANT, John. Gestão da Inovação. 5ª 

Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015 

Fonte: Elaboração do autor 

Quadro 3: Conteúdo programático e bibliografia básica – Disciplina 2 

Unidades curriculares 
Disciplina 2 - Contextos empreendedores e o desenvolvimento de 

negócios e carreiras 

Conteúdo programático 

1. Contextos e circunstâncias para se empreender 

2. Contextos empreendedores 

3. Desenvolvimento, responsabilidade e sustentabilidade 

4. Análise e estudo de contextos empreendedores 

5. Planos de ação para os itinerários  

6. Contextos e circunstâncias para se empreender  

7. Ferramenta de projeção 

Bibliografia básica 

 AKTOUF, O. Pós-Globalização, Administração e Racionalidade 

Econômica. São Paulo: Atlas, 2004. 

 BAUMAN, Z. Ascensão e queda do trabalho. In: BAUMAN, Z. A 

sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2001. 

 DOLABELA, F. A vez do sonho. São Paulo: Cultura 

Editores, 2000.  

 DOMINGOS, C. Oportunidades disfarçadas: Histórias Reais 

de Empresas que Transformaram Problemas em Grandes 

Oportunidades. Rio de Janeiro: Sextante. 

 DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: Transformando 

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

 Empreendedorismo - a viagem do sonho. Como se preparar para ser 

um empreendedor. São Paulo: Cultura Editores, AED, 2002. 

 PRONATEC EMPREENDEDOR, Apresentação sobre o 

Pronatec Empreendedor. 2015. Disponível em http:// 

Pronatec.empreendedor.sebrae.com.br/sobre 
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 SALIM, C. S. Introdução ao Empreendedorismo. Rio de 

Janeiro: Editora Elsevier, 2010. 

Fonte: Elaboração do autor 

Quadro 4: Conteúdo programático e bibliografia básica – Disciplina 3 

Unidades curriculares 
Disciplina 3 - Comportamento empreendedor, inovação e 

Gestão de pessoas. 

Conteúdo programático 

1. Desafios pessoais em um mundo Pós-Moderno 

2. Avaliação do perfil empreendedor 

3. Mudança e criatividade 

4. Liderança e trabalho de equipe 

5. Comunicação e negociação 

6. Planejamento estratégico pessoal 

7. Empreendedorismo inovador. 

8. Redes e agentes de estímulo ao empreendedorismo. 

9. Tipos de empreendedorismo 

10. Tipos de trabalho - aspectos positivos e negativos 

11. O Empreendedorismo inovador  

12. O meu negócio 

Bibliografia básica 

 ARANHA, J. A. S. Inter Faces: A Chave para 

Compreender as Pessoas e Suas Relações em um Ambiente 

de Inovação. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

 AROLIN, S.R.; VOLPATO, M. (org.) Faces do 

empreendedorismo inovador. Coleção Inova, v. 3. Curitiba: 

SENAI/SESI/IEL, 2008.  

 BESSANT, J.; TIDD, J. Inovação e empreendedorismo. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. 

 CATMULL, Ed e Wallace, Amy - Criatividade S/A: Superando 

as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira 

inspiração. Trad. Nivaldo Montingelli Jr. Rio de janeiro: Rocco, 

2014. 

 OCDE. Manual de Oslo. Tradução da FINEP. 3ª. Ed. Rio 

de Janeiro: Finep, 2005.  

Fonte: Elaboração do autor 

Quadro 5: Conteúdo programático e bibliografia básica – Disciplina 4 
Unidades curriculares Disciplina 4 - Educação, Trabalho e Empreendedorismo 

Conteúdo programático 

1. Antevisão do trabalho  

2. Educação para o trabalho 

3. Empreender e inovar 

4. Redes e organização social 

5. Análise das forças de mercado e inteligência competitiva 

6. Inovação de negócio, competitividade e sustentabilidade 

7. Empreendedorismo inovador sustentável  

8. Metodologias participativas e geração de conhecimento 

coletivo 

9. A metodologia Pesquisa-Ação para o desenvolvimento 

local 

Bibliografia básica 

 ARANHA, J. A. S. Inter Faces: A Chave para 

Compreender as Pessoas e Suas Relações em um Ambiente 

de Inovação. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

 CATMULL, Ed e Wallace, Amy - Criatividade S/A: Superando 

as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira 
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inspiração. trad. Nivaldo Montingelli Jr. Rio de janeiro: Rocco, 

2014. 

 DE MASI, D. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-

industrial; trad. Yadyr A. Figueiredo. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2001a. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Quadro 6: Conteúdo programático e bibliografia básica – Disciplina 5 

Unidades curriculares 
Disciplina 5 - Gestão de Projetos e Processos, Legislação e 

abertura de empresas, MEI 

Conteúdo programático 

1. Gestão Estratégica de Equipes 

2. Liderança e Coaching 

3. Negociação 

4. Resolução de conflitos 

5. Aspectos conceituais, metodológicos tendenciais da gestão 

de negócios. 

Bibliografia básica 

 PAIM, R.; CARDOSO, V.; CAULLIRAUX, H. e 

CLEMENTE, R. Gestão de processos: pensar, agir e 

aprender. Bookman, 2009.  

 REBOUÇAS DE OLIVEIRA, D. de P. Administração de 

Processos: conceitos, metodologia, práticas. Atlas, 2006. 

 VERZUH, E.; MBA Compacto – Gestão de Projetos. 

Editora Campus, 2000. 

 FARIA, D. P.; LACERDA, V. G. Noções Básicas de 

Direito para Administradores e Gestores. 1ª ed. São Paulo: 

Ed. Alínea, 2004.  

 Cartilha do Microempreendedor Individual. Brasília: 

Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010.  

 RAMOS, A. L. S. C. Direito Empresarial Esquematizado. 

2ª ed. São Paulo: Método, 2012. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

A infraestrutura para execução do curso contará com salas de aula 

multifuncionais com cadeiras e mesas individuais, salas de reunião com projetor, 

recursos multimídias, salas de videoconferência. Laboratório de informática com 

computadores dotados de programas específicos disponibilizados de acordo com 

as atividades de aprendizagem. 

Ao final da formação, o aluno deverá fazer da cultura empreendedora uma 

estratégia de aprimoramento do seu papel como educador, deverá ainda: 

 assegurar a visão da contribuição da educação empreendedora para 

educação profissional;  
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 desenvolver a observação de que conhecimento em empreendedorismo 

pode ser acessível a todos; 

 instigar a habilidade de compreender; 

 criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para resolução de 

problemas; 

 apoiar o enfrentamento de desafios; 

 dar suporte e estímulos ao desenvolvimento de potencialidades; 

 oportunizar habilidades para aplicar o empreendedorismo; 

 apoiar a geração de competências para comportamento empreendedor 

nas escolas de ensino profissional; 

 estabelecer relação entre o empreendedorismo e outras áreas do 

conhecimento; e 

 desenvolver nos seus alunos capacidade de associar empreendedorismo 

e desenvolvimento local. 

A avaliação, caracterizada pela negociação, passará por construções e 

reconstruções. Poderá ser moldada pelo tutor e pelos alunos, uma vez que 

interagem entre si na interpretação dos resultados, argumentam e dão explicações. 

Os alunos se apropriam dos resultados e os utilizam de maneira efetiva e realista.  

A abordagem por competência tem como foco facilitar uma avaliação ao mesmo 

tempo, lúcida e cooperativa. Em sua ótica, não se pode desenvolver e avaliar 

competências, se não colocarmos os alunos frente a situações complexas, nas 

quais tenham que mobilizar suas capacidades, percebendo seus limites. Eles 

devem ser incitados a ultrapassar esses limites, trabalhando a partir dos 

obstáculos.( BONETTI, 2015) 
 

O sistema de avaliação da aprendizagem do curso de qualificação docente 

em educação empreendedora é um processo contínuo, que possibilita a 

aprendizagem em qualquer etapa de desenvolvimento dos conteúdos e a resolução 

de atividades pedagógicas do curso.  

A avaliação tem a finalidade de acompanhar o processo de aprendizagem e 

atribuir-lhe valor (nota ou conceito). Será considerado aprovado o aluno que 
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alcançar 51% de aproveitamento ou nota 5,1 no total de todas as avaliações em 

uma escala de 0 a 10. 

A avaliação do rendimento do aprendizado, que visa detectar se os 

objetivos propostos foram ou não atingidos, será:  

 Diagnóstica: Também chamada de avaliação de entrada, aplicada antes 

do início das disciplinas do curso, ainda na ambientação.  

 Formativa: Avaliação durante o processo, parte integrante do 

desenvolvimento educacional, na qual é enfatizada a coleta de dados 

para conferir em que medida as competências profissionais estão sendo 

desenvolvidas. Essa avaliação será realizada ao final de cada encontro 

presencial (quinzenalmente), de acordo com as formas de entregas das 

tarefas e das atividades de aprendizagem colocadas no quadro do 

cronograma. 

 Somativa: Avaliação de todo o processo de aprendizagem vivido pelos 

alunos ao longo de uma proposta de trabalho disciplinar, interdisciplinar 

ou modular. Essa avaliação será realizada ao final de cada disciplina, de 

acordo com as formas de entrega da tarefa final da atividade de 

aprendizagem colocadas no quadro do cronograma. 

A avaliação da aprendizagem visa constatar a habilidade do aluno em 

resolver uma problemática simulada ou real, priorizando a mobilização e 

articulação de recursos, a qual indica que competências o aluno necessita 

desenvolver (ou aprimorar) durante o processo formativo.  

Com base em tais competências, define-se quais critérios serão considerados 

na avaliação, levando em conta como os alunos resolvem as diversas situações-

problema que lhes são apresentadas durante a oferta formativa.  

O rendimento será avaliado pelo aproveitamento do aluno, envolvendo os 

aspectos cognitivos, afetivos, por meio de variadas estratégias de avaliação, tais 

como: 

 Observação diária dos professores nos encontros presenciais;  

 Trabalhos de pesquisa individual ou em grupo;  
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 Resolução de exercícios propostos;  

 Execução de experimentos ou projetos de desenvolvimento de 

negócios simulados;  

 Trabalhos de participação nos fóruns e debates;  

 Relatórios referentes aos trabalhos;  

A avaliação discente será conceituada de acordo com o resultado das 

avaliações, como demonstra o quadro seguir:  

 

 

 

Quadro 7: Quadro de conceitos 

CONCEITO REFERÊNCIA QUALITATIVA 

Ótimo 

(O) 

O discente superou as competências e habilidades previstas. (De 76% a 

100% de aproveitamento) 

Bom 

(B) 

O discente atingiu totalmente às competências e às habilidades 

previstas. (De 51% a 75% de aproveitamento) 

Regular 

(R) 

O discente atingiu parcialmente às competências e às habilidades 

previstas. (De 26% a 50% de aproveitamento) 

Insuficiente 

(I) 

O discente não atingiu às competências e às habilidades mínimas 

previstas. (De 0 a 25% de aproveitamento) 

Fonte: Elaboração do autor 

Após o Conselho de Classe, ao final do curso, o discente é avaliado de 

acordo com a seguinte classificação:  

 Apto - O discente atingiu às competências e às habilidades ao final do 

curso (conceitos O e B).  

 Não apto - O discente não atingiu todas as competências e habilidades 

mínimas ao final do ciclo ou do curso (conceitos R e I). 

O cronograma de oferta das disciplinas foi elaborado para que a carga 

horária semanal não ultrapassasse 15 horas, assim, por ocasião dos encontros 

presenciais, as horas seriam incorporadas a esse limite. Observe o quadro a seguir. 

 

Quadro 8: Situação de aprendizagem e estratégia de mediação 

Nome do curso Curso de qualificação docente – Educação 
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Empreendedora 

Carga horária total 160 horas (120 h a distância + 40 h presenciais) 

Competência geral 

Difundir os conceitos e habilidades empreendedoras 

para implementação da cultura empreendedora no 

ensino profissional e tecnológico 

Título da Situação de 

Aprendizagem 

Educação empreendedora em um novo perfil da 

educação profissional 

Carga horária da Situação 

de Aprendizagem 

5 situações de aprendizagem interdependentes com 

carga horária de 32 horas 

Estratégia de 

aprendizagem desafiadora 
Situação-problema e estudo de caso 

Descritivo da situação de aprendizagem (contexto e desafio ou problema) 

Contexto 

Para transformar dificuldade em oportunidade 

devemos estar atentos e, assim, vamos desenvolver 

nossa situação dentro do cenário atual do nosso país. 

Você acaba de ser desligado de uma empresa de 

grande porte, a instituição em que trabalhava decidiu 

adotar medidas de contenção de gastos devido à crise 

financeira mundial e aos efeitos da redução da 

credibilidade econômica do nosso país. Assim 

precisamos descobrir uma forma de nos colocarmos 

novamente no mundo de trabalho.  

Apesar de experiente e de boa formação, chegou a hora 

de contribuir de forma diferente para o 

desenvolvimento da economia e manter o seu padrão 

de vida. Então precisamos considerar criar um negócio 

próprio ou investir em outra carreira.  

Nortearemos nossa situação com as seguintes 

perguntas desafiadoras: 

 Como desenvolver qualidades de gerir meu próprio 

empreendimento? 

 Como posso ser empreendedor se eu ainda aspirar 

ser colaborador de alguma empresa? 

 Como me tornar um empresário em um mundo tão 

competitivo? 

Problema  

Vou criar um negócio, percebo que, mesmo tendo 

experiência e conhecimento sobre minha profissão, não 

sei como concretizar esse projeto. Não tenho formação 

técnica nem habilidades para empreender. 

Fonte: Elaboração do autor 

Quadro 9: Cronograma de oferta das disciplinas e conteúdos  

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

1  4 

Disciplina Ambientação e apresentação da ementa do curso 

Conteúdo Dinâmica de apresentação no AVA 
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Tarefa Postagem no AVA 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

2  4 

Disciplina Educação Empreendedora- contexto histórico conceitos básicos 

Conteúdo Educação, formação técnica e profissional e educação 

Tarefa Participação no fórum no AVA 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

3  8 

Disciplina Educação Empreendedora- contexto histórico conceitos básicos 

Conteúdo Histórico e princípios constituintes 

Tarefa Postagem final do fórum no AVA 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

4 8 8 

Disciplina Educação Empreendedora- contexto histórico conceitos básicos 

Conteúdo Ambientes de inovação 

Tarefa Encontro presencial 
 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

5  8 

Disciplina Contextos empreendedores e o desenvolvimento de negócios e 

carreiras 

Conteúdo Contextos e circunstâncias para se empreender 

Contextos empreendedores 

Tarefa Atividade de recuperação no AVA 
 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

6  8 

Disciplina Contextos empreendedores e o desenvolvimento de negócios e 

carreiras 

Conteúdo Desenvolvimento, responsabilidade e sustentabilidade 

Análise e estudo de contextos empreendedores 

Tarefa Entrega de tarefa no AVA 
 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

7 8 8 

Disciplina Contextos empreendedores e o desenvolvimento de negócios e 

carreiras 
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Conteúdo Planos de ação para os itinerários  

Contextos e circunstâncias para se empreender 

Ferramenta de projeção 

Tarefa Encontro presencial 

Postagem resultado no AVA 

 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

8  8 

Disciplina Comporta mento empreendedor, inovação e Gestão de pessoas 

Conteúdo Desafios pessoais em um mundo Pós-Moderno 

Avaliação do perfil empreendedor 

Mudança e criatividade 

Liderança e trabalho de equipe 

Tarefa Atividade de recuperação no AVA 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

9  8 

Disciplina Comporta mento empreendedor, inovação e Gestão de pessoas 

Conteúdo Comunicação e negociação 

Planejamento estratégico pessoal 

Empreendedorismo inovador. 

Redes e agentes de estímulo ao empreendedorismo. 

Tarefa Postagem final do fórum no AVA 

Entrega de tarefa no AVA 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

10 8 8 

Disciplina Comporta mento empreendedor, inovação e Gestão de pessoas 

Conteúdo Tipos de empreendedorismo 

Tipos de trabalho - aspectos positivos e negativos 

O Empreendedorismo inovador  

O meu negócio 

Tarefa Encontro presencial  

Postagem do resultado no AVA 

 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

11  8 

Disciplina Educação, Trabalho e Empreendedorismo 

Conteúdo Antevisão do trabalho  

Educação para o trabalho 

Empreender e inovar 

Redes e organização social Análise das forças de mercado e 

inteligência competitiva 
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Tarefa Atividade de recuperação no AVA 
 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

12  8 

Disciplina Educação, Trabalho e Empreendedorismo 

Conteúdo Inovação de negócio, competitividade e sustentabilidade 

Empreendedorismo 

Tarefa Entrega de tarefa no AVA 
 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

13 8 8 

Disciplina Educação, Trabalho e Empreendedorismo 

Conteúdo Metodologias participativas e geração de conhecimento coletivo 

A metodologia Pesquisa-Ação para o Desenvolvimento Local 

Tarefa Encontro presencial 

Postagem resultado no AVA 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

14  16 

Disciplina Gestão de Projetos e Processos, Legislação e abertura de empresas, 

MEI 

Conteúdo Gestão Estratégica de Equipes 

Liderança e Coaching 

Tarefa Atividade de recuperação no AVA 

Semana 
Carga horária (h) 

Presencial A distância 

15 8 8 

Disciplina Gestão de Projetos e Processos, Legislação e abertura de empresas, 

MEI 

Conteúdo Negociação 

Resolução de conflitos 

Aspectos conceituais, metodológicos tendenciais da gestão de 

negócios. 

Apresentação da tarefa de encerramento 

Tarefa Entrega de tarefa no AVA 

Atividade de recuperação no AVA 

Fonte: Elaboração do autor 

 

O curso busca desenvolver qualidades do aluno por meio de uma situação 

de aprendizagem que abranja toda a proposta. Essa situação norteará o aluno no 

processo de construção de seus conhecimentos de forma contextualizada, 
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objetivando sanar a situação-problema. O contexto, apesar de ser único para todo 

o curso, adapta-se à medida em que as unidades curriculares são ofertadas. 

As unidades curriculares possuem o mesmo modelo de situação de 

aprendizagem, a situação-problema é acrescida de fatos e de proposições de 

elementos que comporão o cenário principal.  

Assim à medida que os cenários mudam, são inseridas tarefas que 

auxiliarão os alunos e os tutores a analisarem e a resolverem os problemas.  

 

4.1 Procedimentos metodológicos para qualificação docente  

 

Para desenvolver as qualidades referentes aos temas abordados em cada 

unidade curricular, o curso apresenta atividades de aprendizagem com 

metodologia que permite mobilizar os conhecimentos inerentes à respectiva 

disciplina, como se apresenta a seguir:  

Disciplina 1 – Educação empreendedora-contexto histórico conceitos 

básicos. 

Carga horária: 32 h (24h a distância + 8h presencial) 

Estratégia de aprendizagem: Situação-problema 

Dinâmica: Em grupo na etapa e a distância e individual na etapa 

presencial 

A atividade será realizada: Primeira etapa a distância, e a segunda etapa 

parte presencial  

Atividades a distância: No AVA com Leitura do material didático e 

entrega da tarefa do fórum  

Referência bibliográfica:  

 DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. 6º edição. São Paulo: Ed. 

Cultura, 1999. 

 FRIGOTTO, G (Org.). Trabalho e conhecimento: dilemas na 

educação do trabalhador. São Paulo, Cortez, 1987. 
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 HISRICH, R D; PETERS, M. P.; SHEPHERD, D. A. 

Empreendedorismo. 9ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

 MAZZUCATO, M. O estado empreendedor: desmascarando o mito 

do setor público vs. setor privado. tradução Elvira Serapicos.1 ed. 

São Paulo: Companhia de Letras, 2014 

 TIDD, J.; BESSANT, J. Gestão da Inovação. 5ª Edição. Porto Alegre: 

Bookman, 2015 

Atividades presenciais/local:  

Primeiro turno na sala de projeção aula expositiva e palestra 

Segundo turno na sala de aula e laboratório de informática 

Plano de Avaliação: 

Estratégia de avaliação: Entrega da atividade do fórum no formato 

solicitado, através do AVA. O tutor deverá considerar a pertinência dos 

comentários no fórum e a abordagem dos assuntos da disciplina. 

 

 

Resultados esperados: 

Na etapa a distância: Postagem d no fórum na etapa a distância. Entrega do 

relatório no formato solicitado. 

Na etapa presencial: Participação no debate presencial e contribuição no 

relatório final da etapa presencial 

Proposta de solução / Gabarito: Não se aplica gabarito, considerar as 

regras de produção textual.  

Critérios da avaliação: 

Críticos: Compreender os contextos empreendedores no desenvolvimento 

de negócios e a importância de do empreendedorismo na carreira profissional 

Desejáveis: Participação efetiva, na escolha do grupo e identificação da 

importância da do projeto de carreira empreendedora ou da geração de negócio 

como forma de solução de problemas econômicos.  
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Observações: Feedback para o aluno: na fase a distância de acordo com as 

antecipações de dúvidas. Considerando as postagens do fórum. 

 

Disciplina 2 - Contextos empreendedores e o desenvolvimento de 

negócios e carreiras 

Carga horária: 32 h (24h a distância + 8h presencial) 

Estratégia de aprendizagem: Situação-problema 

Dinâmica: Em grupo de 5 alunos na etapa e a distância e individual na 

etapa presencial 

A atividade será realizada: Primeira etapa e a segunda etapa parte 

presencial e parte a distância  

Atividades a distância: No AVA  com Leitura do material didático  e 

escolha do participantes do grupo. Pesquisa e escolha pelo grupo de um tipo uma 

empresa para realizar analise do tipo de negócio.  

Referência bibliográfica:  

 AKTOUF, O. Pós-Globalização, Administração e Racionalidade 

Econômica. São Paulo: Atlas, 2004. 

 BAUMAN, Z. Ascensão e queda do trabalho. In: BAUMAN, Z. A 

sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2001 

 DOLABELA, F. A vez do sonho. São Paulo: Cultura Editores, 2000. 

Empreendedorismo - a viagem do sonho.  

 DOLABELA, F. Como se preparar para ser um empreendedor. São 

Paulo: Cultura Editores, AED, 2002. 

 DOMINGOS, C. Oportunidades disfarçadas: Histórias Reais de 

Empresas que Transformaram Problemas em Grandes 

Oportunidades. Rio de Janeiro: Sextante. 

 DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias 

em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
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 SALIM, C. S. Introdução ao Empreendedorismo. Rio de Janeiro: 

Editora Elsevier, 2010. 

Atividades presenciais/local:  

Primeiro turno: em sala, aula expositiva e palestra 

Segundo turno: na sala de aula e laboratório de informática. 

Plano de Avaliação: 

Estratégia de avaliação: Entrega da atividade do fórum no formato 

solicitado, através do AVA. O tutor deverá considerar a pertinência dos 

comentários no fórum e a abordagem dos assuntos da disciplina.    

Resultados esperados: 

Na etapa a distância: postagem no AVA da escolha e análise do 

desenvolvimento de negócio escolhido ou careira profissional.  

Na etapa presencial: No turno da tarde, desenvolvimento e apresentação 

individual de uma de um negócio ou carreira semelhante ao escolhido pelo grupo. 

A entrega do resulta será enviado posteriormente pelo AVA. 

Proposta de solução / Gabarito: Não se aplica gabarito,  Considerar as 

regras de produção textual.  

 

Critérios da avaliação: 

Críticos: Compreender os contextos empreendedores no desenvolvimento 

de negócios e a importância de do empreendedorismo na carreira profissional 

Desejáveis: Participação efetiva, na escolha do grupo e identificação da 

importância da do projeto de carreira empreendedora ou da geração de negócio 

como forma de solução de problemas econômicos.  

Observações: Feedback para o aluno: na fase a distância de acordo com as 

antecipações de dúvidas. Considerando as postagens do fórum. 

 

Disciplina 3 - Comportamento empreendedor, inovação e Gestão de 

pessoas 

Carga horária: 32 h (24h a distância + 8h presencial) 
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Estratégia de aprendizagem: Situação-problema 

Dinâmica: Individual  

A atividade será realizada: Primeira etapa a distância, e a segunda etapa 

presencial  

Atividades a distância: No AVA com leitura do material e participação 

do fórum sobre comportamento empreendedor com a escolha de um 

empreendedor de sucesso e seu tipo de negócio. 

Referência bibliográfica:  

 ARANHA, J. A. S. Inter Faces: A Chave para Compreender as 

Pessoas e Suas Relações em um Ambiente de Inovação. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2009. 

 AROLIN, S.R.; VOLPATO, M. (org.) Faces do empreendedorismo 

inovador. Coleção Inova, v. 3. Curitiba: SENAI/SESI/IEL, 2008.  

 BESSANT, J.; TIDD, J. Inovação e empreendedorismo. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. 

 CATMULL, E. e W., A. - Criatividade S/A: Superando as forças 

invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. trad. 

Nivaldo Montingelli Jr. Rio de janeiro: Rocco, 2014. 

 OCDE. Manual de Oslo. Tradução da FINEP. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: 

Finep, 2005.  

 PAROLIN, S.R.; VOLPATO, M. (org.) Faces do empreendedorismo 

inovador. Coleção Inova, v. 3. Curitiba: SENAI/SESI/IEL, 2008. 

Atividades presenciais/local: 

Primeiro turno: na sala de aula expositiva e palestra  

Segundo turno: na sala de aula, dinâmica de grupo e oficina de criação e 

inovação  

Plano de Avaliação: 

Entrega da atividade do fórum no formato solicitado, através do AVA.  

O tutor deverá considerar a pertinência dos comentários no fórum e a 

abordagem dos assuntos da disciplina. 
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Entrega da atividade no formato solicitado, como envio de tarefa através 

do AVA 

Resultados esperados: 

Na etapa a distância: postagem no AVA da escolha e análise do 

desenvolvimento de negócio escolhido ou careira profissional 

Na etapa presencial: No turno da manhã, aula expositiva e palestra. No 

turno da tarde, desenvolvimento e apresentação individual de uma de um negócio 

ou carreira semelhante ao escolhido pelo grupo. A entrega do resulta será enviado 

posteriormente pelo AVA. 

Proposta de solução / Gabarito: Não se aplica gabarito, considerar as 

regras de produção textual.  

Critérios da avaliação: 

Críticos: Compreender os contextos empreendedores no desenvolvimento 

de negócios e a importância de do empreendedorismo na carreira profissional 

Desejáveis: Identificação da importância da do projeto de carreira 

empreendedora ou da geração de negócio como forma de solução de problemas 

econômicos.  

Observações: Feedback para o aluno: na fase a distância de acordo com as 

antecipações de dúvidas. Considerando as postagens do fórum. 

 

Disciplina 4 - Educação, Trabalho e Empreendedorismo 

Carga horária: 32 h (24h a distância + 8h presencial) 

Estratégia de aprendizagem: Situação-problema 

Dinâmica: Individual  

A atividade será realizada: Primeira etapa a distância e a segunda etapa 

presencial  

Atividades a distância: Leitura do material didático  

Primeira atividade – Escolher um período entre 1990 e os dias atuais e 

pesquisar sobre empreendedorismo e educação, postar no fórum com referências e 
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comentários. Destacar uma instituição e apontar suas iniciativas sobre educação 

empreendedora. 

Segunda atividade - Apresentar uma proposta de inserção do 

empreendedorismo em uma turma de do curso técnico do curso escolhido pelo 

próprio aluno. 

Terceira etapa - e Postagem da tarefa no formato indicado, ao final da 

disciplina 

Referência bibliográfica:  

 ARANHA, J. A. S. Inter Faces: A Chave para Compreender as 

Pessoas e Suas Relações em um Ambiente de Inovação. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2009. 

 CATMULL, E. e W., A. - Criatividade S/A: Superando as forças 

invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. trad. 

Nivaldo Montingelli Jr. Rio de janeiro: Rocco, 2014. 

 DE MASI, D. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-

industrial; trad. Yadyr A. Figueiredo. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2001a. 

 

Atividades presenciais/local:  

Primeiro turno em sala, aula expositiva e palestra.  

Segundo turno na sala de aula, formatação da proposta de ações para 

integrar a educação empreendedora em curso técnico escolhido, para postagem 

posterior através do AVA. 

Plano de Avaliação 

Estratégia de avaliação: Entrega da atividade do fórum no formato 

solicitado, através do AVA ao final da disciplina.  

O tutor deverá considerar o desenvolvimento da tarefa no encontro 

presencial. 

Resultados esperados 
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Na etapa a distância: postagem no AVA do curso que será feita a 

intervenção e proposta desenvolvida com auxílio do tutor, postado posteriormente.   

Na etapa presencial: No turno da manhã, aula expositiva. 

No turno da tarde, desenvolvimento e apresentação da proposta da ação 

para integrar o empreendedorismo no curso escolhido. 

Entrega da atividade no formato solicitado, como envio de tarefa através 

do AVA 

Proposta de solução / Gabarito: Não se aplica gabarito, considerar as 

regras de produção textual.  

Critérios da avaliação: 

Críticos: Aplicar conhecimentos adquiridos durante as etapas anteriores 

para inserir conceitos de educação empreendedora não curso de formação 

profissional 

Desejáveis:  Participação efetiva, na escolha do grupo.  

Identificação da importância da do projeto de carreira empreendedora ou 

da geração de negócio como forma de solução de problemas econômicos. 

Observações: Feedback para o aluno: na fase a distância de acordo com as 

antecipações de dúvidas. Considerando as postagens do fórum. 

 

Disciplina 5 - Gestão de Projetos e Processos, Legislação e abertura de 

empresas MEI 

Carga horária: 32 h (24h a distância + 8h presencial) 

Estratégia de aprendizagem: Situação-problema 

Dinâmica: Individual  

A atividade será realizada: Primeira etapa a distância. Segunda etapa 

presencial. 

Terceira etapa (final) a distância. 

Atividades a distância: Leitura do material didático  

Primeira atividade – Pesquisa de mercado e proposta de negócio inovador, 

postagem no fórum e ajustes sugeridos pelos alunos. 
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Segunda atividade - Apresentar uma proposta de negócio com sua 

constituição legal e planejamento. 

Etapa final - Postagem no fórum, e Postagem da tarefa no formato 

indicado, ao final da disciplina. 

Referências bibliográficas:  

 Cartilha do Microempreendedor Individual. Brasília: Câmara dos 

Deputados, Edições Câmara, 2010.  

 FARIA, D. P.; LACERDA, V. G. Noções Básicas de Direito para 

Administradores e Gestores. 1ª ed. São Paulo: Ed. Alínea, 2004.  

 PAIM, R.; CARDOSO, V.; CAULLIRAUX, H. e CLEMENTE, R. 

Gestão de processos: pensar, agir e aprender. Bookman, 2009.  

 RAMOS, A. L. S. C. Direito Empresarial Esquematizado. 2ª ed. São 

Paulo: Método, 2012.Atividades presenciais/local:  

 REBOUÇAS DE OLIVEIRA, D. de P. Administração de Processos: 

conceitos, metodologia, práticas. Atlas, 2006. 

 VERZUH, E.; MBA Compacto – Gestão de Projetos. Editora Campus, 

2000. 

 

 

Plano de Avaliação: 

Estratégia de avaliação: Entrega da atividade do fórum no formato 

solicitado, através do AVA ao final da disciplina.  

O tutor deverá considerar o desenvolvimento da tarefa no encontro 

presencial. A avaliação será feita pelos alunos da turma, que vão considerar a 

proposta do autor e classificar sua proposta de negócio ou serviço com notas de 5 a 

10. 

Etapa final, Entrega da atividade no formato solicitado, como envio de 

tarefa através do AVA.  

Resultados esperados: 
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Na etapa a distância: postagem no AVA do curso que será feita a 

intervenção e proposta desenvolvida com auxílio do tutor, postado posteriormente.   

Na etapa presencial: No turno da manhã, aula expositiva. 

No turno da tarde, desenvolvimento e apresentação da proposta da ação 

para integrar o empreendedorismo no curso escolhido. 

Proposta de solução / Gabarito: Não se aplica gabarito. 

Considerar características de inovação na proposta. 

Considerar as regras de produção textual.  

Critérios da avaliação 

Críticos: Aplicar conhecimentos adquiridos durante as etapas anteriores 

para inserir conceitos de educação empreendedora não curso de formação 

profissional 

Desejáveis: Participação efetiva, na escolha do grupo. 

Identificação da importância da do projeto de carreira empreendedora ou 

da geração de negócio como forma de solução de problemas econômicos. 

Observações: Feedback para o aluno. Na fase a distância de acordo com as 

antecipações de dúvidas. Considerando as postagens do fórum. Considerar a 

avaliação da proposta de negócio feita pelos alunos da turma e somar com a nota 

da avaliação feita pelo tutor no envio da tarefa observando as normas de produção 

textual. 

 

4.2 Mediações previstas entre professor e aprendizes 

 

Essas mediações deverão propiciar uma relação de confiança entre os 

integrantes da equipe e entre equipe e ele próprio, estabelecer um sistema de 

avaliação de desempenho por meio de espírito de troca entre informações e 

interação.  

Também deverão ser observadas as habilidades e personalidades de seus 

membros, assim como a alocação de papéis, a diversidade e as preferências dos 

membros pelo trabalho em equipe. A partir daí, deverá trabalhar a equipe para que 
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estabeleçam um propósito comum e também metas específicas. Por fim, todo 

apoio deverá ser dado aos participantes dos grupos, para que adquiram 

autoconfiança, compartilhem modelos mentais e regulem o nível de conflito a um 

patamar de convivência sadia. 

No ambiente virtual, o tutor deverá criar uma tarefa ou eleger uma 

ferramenta para a divisão de grupo que realizará a tarefa no encontro presencial. 

Observe essa divisão para que os grupos possuam cerca de 5 participantes. Se for 

necessário, redistribuir os alunos. 

Deverá criar também fóruns de discussões individuais para cada grupo e a 

tarefa para postagem das atividades ao final. No fórum, o tutor deverá acrescentar 

um novo tópico de discussão para cada grupo.  

Sobre as competências pessoais, pode haver um maior grau de liberdade, 

pois o objetivo é que o aluno faça uma autoanálise das competências genéricas 

exigidas pelo mundo de trabalho de empreendedorismo. 

No fórum, o importante é o aluno colocar quais estratégias utilizará para 

adquirir aquilo que lhe falta em termos de competências. 

Às atividades com formato individualizado não caberá uma resposta 

padrão. E possível, contudo, apontar alguns parâmetros:  

• a ação de qualificação proposta deve estar de acordo com um dos temas 

apontados pela disciplina ou tema específico proposto.  

• a ação deve promover a qualificação de alunos, sendo efetiva, ou seja, as 

propostas e respostas devem estar coerentes com as teorias propostas na unidade 

curricular.  

A participação do tutor nos fóruns, acompanhando os comentários dos 

alunos e mediando os trabalhos, é essencial. Usar as perguntas norteadoras para 

motivar as discussões. 

Se possível, o tutor deve indicar outras fontes de pesquisa sobre o assunto. 

Durante o desenvolvimento de tarefas em grupo os alunos devem ser orientados a 

formar seus grupos de forma organizada e coordenada, é necessário também que, 
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se criem sempre cronogramas de divisão das atribuições de cada membro do 

grupo. 

No AVA, o tutor deverá criar espaço para que o aluno construa, ao final de 

cada disciplina, um resumo ou um painel iconográfico dos assuntos abordados e 

que esse painel seja base para a criação de uma síntese visual com todo o 

conteúdo das disciplinas postado ao final do curso.  

Com fins de dinamizar e ampliar a interação dos alunos, o tutor deverá 

conduzir a escolha dos grupos de forma que, a cada nova tarefa, haja um rodízio 

de participantes.  

Quanto às referências bibliográficas, o tutor deverá incentivar a leitura da 

fundamentação teórica, selecionar os livros e indicar os capítulos a serem 

pesquisados de acordo com a destinação de cada disciplina, além de incentivar os 

alunos a pesquisar outros autores, nas indicações de referências bibliográficas 

complementares. 

As perguntas norteadoras servem para instigar o pensamento crítico do 

aluno a respeito dos temas abordados.  

O tutor deverá formular perguntas a que o aluno precisará responder ao 

final de cada situação de aprendizagem, deverá considerar também questões 

levantadas pelos grupos de debate e promover a discussão nos fóruns para que as 

perguntas sejam respondidas de forma coletiva, somando as ideias e as opiniões.  

Perguntas norteadoras dedicadas a cada disciplina: 

 

Disciplina 1 

 Seria possível ensinar a empreender?  

 É possível empreender com inovação mesmo quando um serviço ou 

produto já existe no mercado?  

 Como assumir riscos na inovação?  

 Quais as diferenças entre invenção e inovação?  

 O que é gestão da inovação?  

 Como podemos então criar o futuro?  
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 Que matéria-prima temos hoje para projetarmos aquilo que desejamos 

realizar (sonhos, desejos, visões, ideais)? 

Disciplina 2  

 O que pode dificultar a inserção ou desenvolvimento das trajetórias 

profissionais?  

 Como qualificar os funcionários dentro dos objetivos e metas da 

empresa?   

 Como trabalhar com os funcionários os aspectos de qualidade de vida, 

de higiene e de segurança do trabalho?  

 Quais são os desafios inerentes ao processo de inserção e de 

desenvolvimento profissional na atualidade?  

 De que maneira as atividades escolares poderiam contribuir para esse 

tipo de pensamento projetivo sobre o futuro profissional dos sujeitos?  

Disciplina 3 

 Como desenvolver as características essenciais ao sujeito 

empreendedor (criatividade, ousadia, motivação para realização, 

responsabilidade por resultados, comunicação eficaz, capacidade de 

negociação e persuasão)?  

 Por que o medo e os riscos impedem tantos de empreender?  

 Como meu negócio pode ajudar a resolver o problema das pessoas?   

 Como a disciplina Educação empreendedora e trabalho pode contribuir 

para a decisão de escolha da profissão? 

 Qual é a diferença entre identificar boas oportunidades e aproveitá-las?  

 Como a atitude empreendedora pode ser producente para quem atua 

como colaborador em uma empresa?  

Disciplina 4  

 Como con ecer seus concorrentes e como usar o método das “cinco 

forças de Porter”?  

 Quais os segmentos-alvo da inovação?  
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 Quais as proposições de valor associadas aos novos produtos ou 

serviços?  

 Como estimular a participação e o empoderamento dos alunos?  

 O que é Pesquisa-ação; pesquisa-intervenção?   

 Como a pesquisa-ação pode ajudar no desenvolvimento local?  

 Quais são as novas formas de organização empresarial?  

 Como garantir que os funcionários estejam motivados para o trabalho?  

 O que é preciso para ser um grande líder? 

Disciplina 5  

 Como aumentar a produtividade da Inovação?  

 O que o consumidor quer?  

No ambiente presencial, o tutor deve adequar o local do encontro às tarefas 

a serem realizadas ou ao tipo de aula. Uma palestra, por exemplo, demandará um 

auditório. Se no encontro ocorrer uma videoconferência com palestrante externo, 

a sala precisará de determinada estrutura. Assim, antecipação ou prévia das 

perguntas inerentes ao tema deverão ser propostas antes do evento. 

As aulas expositivas deverão contar com recursos multimídias e o cenário 

das aulas deverá ser semelhante a uma sala de reuniões, com material para 

brainstorming e mural de ideias  

Quando a atividade presencial exigir uma formação de grupos, o tutor 

deverá incentivar os alunos a promover a divisão do grupo e a eleição de um 

coordenador para que possa desenvolver as habilidades sociais e despertar 

aspectos de liderança e de trabalho em equipe. 

Deverá ser estabelecido um clima de confiança entre os integrantes da 

equipe e entre equipe e ele próprio, definir um sistema de avaliação de 

desempenho por meio de espírito de troca entre informações e interação.  

Também deverá serem observadas as habilidades e personalidades dos 

membros, assim como a alocação de papéis, diversidade e as preferências dos 

membros pelo trabalho em equipe.  
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A partir daí o tutor deverá trabalhar a equipe para que seja estabelecido um 

propósito comum e também metas específicas.  

Por fim, todo apoio deverá ser dado aos participantes dos grupos, para que 

adquiram autoconfiança, compartilhem modelos mentais e regulem o nível de 

conflito a um patamar de convivência sadia. 

Cada evento de aprendizagem considerado determina habilidades 

específicas a serem desenvolvidas; tais como: ter visão sistêmica, saber 

estabelecer correlações entre fatos, saber se expressar, saber ser porta-voz, 

desenvolver habilidades de liderança, ter facilidade para aprender, entender como 

as inovações afetam a vida das pessoas e das organizações. 

O tutor deverá conduzir o aluno a se indagar quanto ao que deve fazer para 

se manter no mercado profissional, como ficar em consonância com os valores 

empresariais exigidos para lidar com a intensa busca pela qualidade e pela 

produtividade, levando-se em consideração as rápidas mudanças sociais, as 

mudanças político-econômicas e tecnológicas que têm afetado às empresas.  

O tutor deverá mediar a aprendizagem, fazendo com que o aluno busque 

enfrentar os desafios que surgem diante de um cenário totalmente imprevisível. 

Dessa forma, estimule a constante atualização das habilidades 

profissionais, direcionando o aluno a apresentar correlação entre as suas posturas 

e os perfis impostos pela globalização, refletidos pela interferência direta na vida 

dos trabalhadores diante das empresas que desejam ampliar seus mercados.  
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5. Conclusão 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo apresentar 

uma proposta de curso de qualificação docente inovador dedicado à área de 

educação profissional da produção de moda e vestuário. 

Nessa direção, buscou-se uma dinâmica que introduzisse, no corpo 

docente de instituições de ensino do sistema SENAI do Rio de Janeiro, 

conhecimentos sobre a educação empreendedora, conceitos de 

empreendedorismo, técnicas para desenvolver e disseminar as qualidades para 

empreender na vida profissional ou na criação de novos empreendimentos.  

O curso objetiva promover entre os educadores, iniciativas 

empreendedoras, inovadoras no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem em suas salas de aula.  

Considerando que o sistema SENAI conta com escolas destinadas à 

formação profissional de diferentes áreas e está presente em todo Brasil, pode-se 

oferecer o referido curso a outras unidades por meio do programa interno de 

aperfeiçoamento e qualificação docente, adaptando a estrutura do projeto para 

atender às especificidades de cada escola ou região.  

Assim o curso de qualificação em educação empreendedora poderá 

alcançar seu principal objetivo: promover e disseminar a cultura empreendedora 

aos alunos da educação profissional. 

O curso visa qualificar os docentes para atuar como estimuladores do 

processo criativo e inovador dos alunos de formação profissional, como 

incentivadores de projetos de produtos e mobilizadores de conhecimentos para 

desenvolver em seus alunos a habilidade de liderança, o trabalho em equipe, as 

atitudes empreendedoras, a percepção das mudanças no mundo do trabalho pós-

moderno, a visão de mercado e a pesquisa-ação. 

Além disso, objetiva incentivar a pesquisa sobre mercado futuro, gestão de 

pessoas, noções básicas de gestão empresarial e constituição legal das empresas.   

Com a realização desse curso, o docente deverá estimular os alunos, dos 

variados cursos de formação profissional da área de moda e vestuário a 
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desenvolver habilidades empreendedoras voltadas para a geração de negócios ou 

para o investimento em carreiras de forma inovadora.  

Para que isso seja alcançado, será necessário um trabalho conjunto, entre 

governo, instituição de ensino e, principalmente, os profissionais docentes que 

atuam como mentores dos cursos de formação profissional.  

O curso apresentado neste trabalho consiste em uma contribuição para que 

a educação empreendedora seja adotada pelas instituições da rede SENAI de 

ensino profissional, participando assim da promoção de mudança do perfil dos 

futuros profissionais.  

Os conhecimentos sobre empreendedorismo e desenvolvimento de atitudes 

empreendedoras podem ser inseridos no contexto das situações de aprendizagem 

de todos os eixos de cursos do sistema SENAI de ensino, além da possibilidade de 

sua oferta em unidade curricular distinta.  

Para tanto, o curso se desenvolverá de forma a trazer, para as atividades de 

aprendizagem, cenários simulados ou reais de empresas em fase nascentes iniciais 

ou estabelecidas, com situações-problema a serem analisadas e resolvidas com o 

auxílio dos conhecimentos mobilizados ao longo das atividades, aproximando os 

alunos de situações de reais. 

Ao longo dessa jornada de aprendizagem, tive contato com os conceitos de 

Educação em sentido amplo como uma vivência e prática social e a necessidade 

de modernidade. Pude observar a sua relação com o trabalho e a formação técnica 

e profissional, como os princípios da nova educação que se alinham com os 

pilares da educação, no aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e 

aprender a conviver.  

Com os conhecimentos aprendidos durante a especialização, pude 

descobrir que o empreendedorismo se coloca além do campo empresarial e pode 

ser visto como uma postura frente à vida, como forma de lidar com os desafios do 

mundo.  

Tive contato com os conceitos de empreendedorismo inovador e pude 

distinguir os tipos de inovação e como considerar os desafios da aprendizagem 



PUC             
RIO 

52 

 

 
 

como processo dinâmico de interação entre os indivíduos que atuam na educação, 

fazendo a conciliação entre a realidade do educando e seu entorno de atuação 

tanto pessoal quanto profissional. 

A análise dos contextos empreendedores me ajudou a compreender os 

tipos de inovação e onde podem ser aplicadas. Entender as lacunas do mercado 

para direcionar a energia criativa a fim de transformar oportunidade em negócio, 

assim responder às perguntas norteadoras.  

Pude ainda descobrir a que a inovação se faz importante independente de 

qual seguimento se propõe a empreender e como inovar em uma área já 

explorada. A resposta às perguntas-chave para manter meu negócio atraente e para 

a definição do público-alvo do empreendimento.  

Os conceitos abordados nessa jornada me possibilitaram conhecer e 

compreender os contextos empreendedores e me despertaram a possibilidade de 

contribuir com a formação de novos profissionais com características e atitudes 

empreendedoras. 

Pude perceber a importância da pesquisa–ação participante e como o 

empreendedorismo pode ser agente de transformação econômica e fator de 

crescimento regional. E, nesse contexto, saber como destacar seu campo de 

aplicação.  

As metodologias vivenciais na geração de conhecimento se relacionam 

com o envolvimento das pessoas para explorar conhecimento explícito na 

linguagem formal; sistematizado e tácito, conhecimento pessoal incorporado à 

experiência individual e a fatores intangíveis.  

Isso nos faz compreender melhor a importância de se considerar 

conhecimentos prévios dos alunos e de se aproveitar conhecimentos regionais no 

desenvolvimento do conhecimento acadêmico. 
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