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Resumo 

 
 
Neste trabalho abordaremos a importância de despertar nos estudantes do curso técnico 
em finanças do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO 
Campus Porto Velho Zona Norte, o espírito de empreendedor, e da necessidade que se 
tem das pessoas se preparem melhor antes de se lançarem no mercado, com seus 
pequenos negócios. O empreendedorismo vem sendo uma tendência, o número de 
pequenas empresas e trabalhadores autônomos, cresce a cada ano, mas crescem 
também o número de pessoas despreparadas para administrar, essas unidades de 
negócios. Sendo assim é de suma importância que nossos estudantes saiam das 
instituições de ensino, sabendo como elaborar um projeto empresarial, pondo em prática 
as funções empreendedoras que eles aprendem no decorrer do curso. 
 

Palavras-chave: Educação Empreendedora, Projetos Empresariais, IFRO. 

 

 

 

Abstract:  
In this work we will discuss the importance of awakening in the students of the technical 
course in finance of the Federal Institute of Education, Science and Technology of 
Rondônia - IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, the spirit of entrepreneur, and the 
need for people to prepare themselves better before To launch in the market, with their 
small businesses. Entrepreneurship has been a trend, the number of small businesses 
and freelancers, grows each year, but also increase the number of people unprepared to 
manage, these business units. Therefore, it is very important that our students leave the 
educational institutions, knowing how to elaborate a business project, putting into practice 
the entrepreneurial functions that they learn during the course. 
 

Key words: Entrepreneurial Education, Entrepreneurial Projects, IFRO. 
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1. Educação Empreendedora: Despertando o espirito 

empreendedor na pratica em sala de aula. 
 

A complexidade do mundo moderno impõe um processo educativo 

que estimule novos conhecimentos, habilidades, aptidões e valores 

capazes de promoverem o desenvolvimento do potencial empreendedor 

que todo ser humano traz consigo, independentemente, de sua condição 

social; uma educação que gera no educando a autonomia de 

pensamento, sentimento, valoração, iniciativa e ação para empreender a 

própria vida. É por meio da educação que o empreendedorismo brasileiro 

poderá sair ganhando e vice-versa. 

Acreditamos que, promovendo o empreendedorismo social, 

estaremos incentivando as atividades oportunizadas, para que possam, 

de alguma forma, continuar ecoando na vida dos educandos e de suas 

comunidades através dos anos. Urge aprendermos novas formas de 

sistematizarmos os sonhos e esperanças, a fim de que os protagonistas 

desse processo possam torná-lo realidade. Empreendedorismo não é um 

tema novo ou modismo: existe desde que o homem deu seus primeiros 

grandes passos em direção ao desenvolvimento e à sobrevivência.  

Importante lembrar que a Lei de Diretrizes e Base da Educação - 

LDB
1
, de 20 de Dezembro de 1996, em seu artigo 1º é bem clara: “A 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

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

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” e acrescenta que, “a educação escolar 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e prática social”. 

 

 

                                                           
1
 Leis de Diretrizes e Bases da Educação – 1996 Disponível www.mec.org.br 
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É muito importante uma educação empreendedora, pois através da 

mesma é possível incentivar e motivar à geração e distribuição de renda, 

conhecimento e poder. Daí a importância de levar em conta que, no 

Brasil, a educação empreendedora deve incluir necessariamente o 

aumento da capacidade de gerar capital social e capital humano, caso 

contrário, continuará a negar a participação de grandes camadas da 

população no processo de gerar renda e usufruir as riquezas.  

Podemos destacar que o objetivo central deste trabalho é 

incentivar espirito empreendedor através de ações praticas fora e em sala 

de aula. Para alcançar o objetivo central temos os objetivos específicos 

que são: a) Verificar na teoria a fundamentação e os princípios da 

educação empreendedora; b) Identificar as possibilidades de aplicação da 

educação empreendedora através de projetos empresariais no curso 

técnico em finanças do Campus Porto Velho Zona Norte do IFRO; e c) 

Promover ações praticas que os estudantes possam desenvolver o 

espirito empreendedor visando a formação e o desenvolvimento gerencial 

para novos empreendedores. 

As pessoas sabem que, se elas se organizarem, poderão participar 

da construção de seu presente e de seu futuro. Estágios sociais 

diferentes sugerem propostas específicas de ação empreendedora, que 

por sua vez, requerem estratégias educacionais próprias. O nosso tecido 

cultural, rico e criativo pela sua diversidade, injusto por sua história, livre e 

alegre por sua visão de mundo. Na tentativa de transformar seu sonho 

em realidade, incentivamos os nossos alunos a desenvolverem o espírito 

empreendedor. 

Através de projetos e propostas que visam o auto aprendizado, 

elaboração e realização desses projetos, a ênfase no auto aprendizado 

não diminui o âmbito de ação do educador. Pelo contrário, aumenta a sua 

importância, visto que cabe a ele ampliar as referências e fontes de 

aprendizado e redefinir o próprio conceito de saber. O que muda em 

relação ao ensino convencional é a posição do professor como detentor 

do saber, assim como as estratégias para aquisição do saber 
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empreendedor. Os professores tem o desafio de motivar e preparar um 

ambiente favorável para que o aluno tenha possibilidade de construir seu 

próprio saber empreendedor. 

O papel do professor pode ser visto como o de alguém que 

provoca o desequilíbrio nas relações do aluno com o mundo, através de 

perguntas, desafios, questionamentos e, ao mesmo tempo, oferece o 

apoio necessário para que ele, diante de conflitos cognitivos, desenvolva 

uma ação auto organizadora. Se a fonte de aprendizado é o mundo, a 

escola deverá aceitar essa disseminação e trazer a comunidade para 

dentro da sala de aula, derrubando muros. Onde a metáfora “derrubando 

muros” refere-se a todos os limites de aprendizado criados e impostos por 

qualquer sistema, seja ele educacional ou social. Neste sentido, é 

inteiramente válido dizer que, igualmente, o professor se propõe a ser 

empreendedor em sala de aula, porque estará diante da tarefa de 

transferir informações, mas de desenvolver potenciais, levando em conta 

a natureza peculiar e a visão de mundo que cada aluno desenvolve. 

Porto Velho é a capital do Estado de Rondônia, com uma 

população de 502.748 habitantes em 2015, conforme estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o município 

mais populoso do Estado e o quarto mais populoso da Região Norte. 

Localizada na Mesorregião Madeira-Guaporé, Porto Velho é a capital 

brasileira com maior área territorial, com mais de 34 mil km², dividida 

político-administrativamente em 12 distritos, e faz fronteira com 

Machadinho d'Oeste, Cujubim, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Alto 

Paraíso, Buritis, Nova Mamoré, Lábrea/AM, Canutama/AM, Humaitá/AM, 

Acrelândia/AC, e o Departamento do Pando (Bolívia). 

Em termos econômicos, conforme se constata pelos dados 

publicados pelos governos estadual e federal, o município encontra-se 

em franco desenvolvimento. A cidade detém o quarto maior PIB da 

Região Norte, estimado em R$ 11,5 bilhões no ano de 2013, e representa 

36,87% do PIB do Estado de Rondônia, sendo o PIB per capita do 

município de R$ 23.638,78. Sua influência econômica regional atinge as 
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principais cidades do Estado (Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, 

Cacoal e Vilhena), além de Itapuã do Oeste, as cidades amazonenses de 

Humaitá e Lábrea, e Rio Branco, capital do Estado do Acre, conforme 

figura 1. 

Figura 1: Região de influência econômica de Porto Velho 

Fonte: SIG-IBGE. 

A participação dos setores da economia no Valor Adicionado Bruto 

de Porto Velho em 2013, segundo dados do IBGE e da Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), distribui-se 

proporcionalmente em Serviços (69,75%), Indústria (27,48%) e 

Agropecuária (2,77%), sendo o município que detém a maior participação 

e concentração de serviços no Estado, e onde se verifica dentro desse 

setor econômico uma maior participação da administração pública 

(33,4%), seguida das atividades do comércio e de serviços de 

manutenção e reparação (23,8%), destacando o comércio varejista e 

comércio de veículos automotores e motocicletas.  

A elevada participação das atividades comerciais na composição 

da economia local é a principal motivação para a proposição do presente 

curso superior. Além do exposto, estatísticas da Confederação Nacional 

do Comércio (CNC) apontam que do total de 39.653 empresas ativas em 

Porto Velho, 18.447 (46,52%) empresas têm sua atividade principal 

classificada como comércio e a grande maioria (cerca de 92%) dessas 
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empresas possui faturamento enquadrado como de micro ou pequeno 

porte. 

Nesse sentido, a proposta de intervenção inovadora é de desafiar 

os estudantes do curso técnico subsequente em finanças ofertado pelo 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus Porto 

Velho Zona Norte a elaborarem um projeto de simulação de criação de 

uma empresa, trazendo uma proposta inovadora em seus projetos. Os 

projetos deverão serem apresentados para a comunidade local. Para 

criação do projeto os estudantes deverão efetuar um pesquisa de 

demanda para os seu produtos assim como também os custos 

relacionados para implantação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

12 

 

 

2. Caminhos para Disseminar a Cultura Empreendedora 

através de projetos empresariais. 
 

Essa seção tem como objetivo trazer através da pesquisa-ação 

possíveis caminhos para disseminação da cultura empreendedora em 

ações no curso técnico subsequente em finanças ofertado pelo Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus Porto Velho Zona 

Norte através. Primeiramente será efetuado um levantamento de todas as 

situações relacionados ao publico alvo que são os estudantes do terceiro 

período do curso através da aplicação do ciclo de aprendizagem vivencial 

– CAV, a ferramenta a ser utilizada para tal levantamento será fórum no 

ambiente virtual de aprendizagem - AVA usando o CAV. 

Vale ressaltar que segundo Thiollent (1985, p.18), uma das 

especificidades da pesquisa-ação consiste no relacionamento de dois 

tipos de objetivos: a) 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; b) objetivo de conhecimento – obter informações que seriam 

de difícil acesso por meio de outros procedimentos, aumentar o 

conhecimento de determinadas situações (reivindicações, 

representações, capacidades de ação ou demobilização etc.). Como 

lembra Perrenoud (2002, p. 35), “a investigação-ação é uma via de 

transformação dos laços entre a investigação e o ensino, através do 

confronto direto das respectivas práticas num mesmo terreno”. 

Tendo os resultados das necessidades levantados através do CAV 

a pesquisa participante, que de acordo com Mello (2016 p. 57) a 

metodológica da pesquisa participante de uma exigência, um preceito 

metodológico, de que pesquisadores engajados devam efetivamente 

romper com a “díade sujeito-objeto”. Sendo uma proposta, em seu lugar, 

uma ampla integração e participação intensa dos que vivenciam a 

pesquisa, em suas diferentes inserções. Ainda podemos ver que a 

utilização da mesma está totalmente como a afirmação de ainda trazida 
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por Mello que a considera impraticável conhecer a realidade sobre 

aqueles que participam da pesquisa, sem que os mesmos, com base em 

sua experiência cotidiana, sejam sujeitos também da geração de novo 

conhecimento, objetivo e resultado esperado do processo. Portanto com 

o levantamento dessa situação, é necessário que se repense os prazos 

praticados e faça um novo planejamento a partir da realidade 

apresentada. 

Para efetivar a proposta de intervenção seguiremos os seguintes 

passos: 1) Aplicação do ciclo de aprendizagem vivencial – CAV para 

conhecimento das principais defasagens a cerca das possibilidades de 

empreender; 2) Cine Empreendedor: apresentação do filme “Chef” com o 

objetivo de exemplificar possibilidades de inovar através do 

empreendedorismo; 3) Lançar o desafio de projetos empresariais: 

trabalho em equipes visando à elaboração de um projeto empresarial 

inovador; 4) Pesquisa de demanda e aceitação dos produtos e ou 

serviços para o publico alvo; e 5) Apresentação dos projetos e produtos.  
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3. Empreendedorismo e Desenvolvimento. 
 

O empreendedorismo é trabalhado como tema transversal nos 

cursos ofertados pelo nosso Campus, fator esse que facilita o incentivo e 

motivação aos discentes a buscarem a desenvolver ações 

empreendedoras em suas comunidades e na sociedade em que estão 

inseridas. 

Sempre é importante frisar que não se nasce empreendedor, e 

sim, se torna empreendedor, por meio do convívio com pessoas 

empreendedoras, da permanência em locais que possibilitem ser e do 

exercício cotidiano. Fatores culturais adversos, quando associados à 

mobilidade social podem facilitar ou dificultar a manifestação e o 

desenvolvimento desse espírito empreendedor. Que a escola é o espaço 

adequado para despertar as atitudes empreendedoras dos estudantes. 

Assim, o ambiente de sala de aula deverá favorecer a disseminação da 

cultura empreendedora. É preciso que aconteça uma propagação da 

cultura empreendedora em toda a comunidade escolar. 

Para entender a importância do empreendedorismo no ensino, 

vamos considerar que empreender significa transformar um sonho em 

realidade. Tome como base atividades atuais. Inserir no currículo o 

ensino empreendedor significa fomentar a busca de conhecimentos 

geração de ideias empreendedoras para gerar transformação na 

sociedade. 

Para empreender é preciso ter um sonho, desejar melhorar de 

vida, mudar de profissão ou querer, de alguma forma, ajudar outras 

pessoas. É necessário entender alguns conceitos importantes que pode 

gerar essas mudanças. 

Empreender inicialmente era entendido, apenas, como criar seu 

próprio negócio (abrir uma empresa seja formal ou informal). Aliás, ainda 

existem autores, como Maximiano (2006), que defendem este ponto de 

vista. Mas, hoje sabemos que empreender também significa investir em 
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sua carreira profissional. Dornelas (2012, p.29) diz que “empreender é 

criar algo novo e que gere valor financeiro ou social.” "O empreendimento 

é um comportamento, não um traço de personalidade e suas bases são o 

conceito e a teoria e não a intuição" (DRUCKER, 1986, P. 34) 

Uma das melhores definições sobre empreendedorismo foi escrita 

em 1949 por Joseph Schumpeter, nela o autor faz uma boa reflexão 

sobre o espírito empreendedor: “O empreendedor é aquele que destrói a 

ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, 

pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de 

novos recursos e materiais e tecnologias.” (SCHUMPETER, 1949, p. 55). 

Empreendedor vem do latim imprendere que significa “decidir 

tarefa difícil e laboriosa”. Tem o mesmo significado da palavra 

entrepreneur, francesa, que deu origem a palavra entrepreneurship, que 

foi traduzida para o português como: espírito empreendedor. 

(MAXIMIANO, 2006, p. 1) 

Existem outras definições de empreendedorismo que foram 

elaboradas com abordagens diferentes. Podemos citar algumas: 

 Kirzner (1973) - O empreendedor é alguém que identifica 

oportunidades, ou seja, tem uma visão clara e positiva da situação 

atual e estabelece um equilíbrio em meio ao caos e turbulência. 

(apud DORNELAS, 2012) 

 Harvard Business School – Empreendedorismo é a habilidade de 

perceber as novas possibilidades de negócios que se apresentam 

no mercado. Essa habilidade independe dos recursos e posses 

que a pessoa empreendedora pode ter (apud DORNELAS, 2012). 

 Dornelas (2012) - Este autor faz uma junção dos dois conceitos 

acima, pois diz que empreendedor é aquele que muda a ordem 

das coisas, faz e refaz, mas garante que as coisas aconteçam, 

pois consegue, de forma clara, ter uma noção de como será a 

empresa no futuro e desta forma consegue antecipar suas ações 

para garantir sucesso da organização. 
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Percebe-se que todas as definições falam de “identificar 

oportunidades” e assim podemos dizer que o ato de empreender está 

relacionado com identificação, análise e implementação dessas 

oportunidades, mas também com o ter disposição para correr riscos. O 

risco é importante para o desenvolvimento, porém ele deve ter 

alternativas conhecidas para ter o melhor resultado. 

Logo, o empreendedor é uma pessoa que enxerga uma 

oportunidade aliada a um sonho ou uma ideia, tem coragem para colocá-

la em prática e cria um diferencial relacionado ao novo negócio, de 

projeto social, ou mesmo, de inovação dentro do seu ambiente de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

17 

 

 

4. Razões para Disseminar a Cultura Empreendedora 
 

No Brasil, os estudos sobre empreendedorismo ganharam 

intensidade nos anos 1990. O fator que contribuiu para isso foi a 

chamada globalização. Enquanto outros países como os Estados Unidos 

já possuíam vasta experiência neste assunto, no Brasil as grandes 

empresas tinham a necessidade de aumentar a competitividade, diminuir 

os custos e se manter no mercado, que foram os fatores geradores da 

alta taxa de desemprego. Os ex-empregados foram levados a buscar 

alternativas de sobrevivência como a criação de micro negócios, muitas 

vezes sem possuir experiência ou conhecimento (DORNELAS, 2012) 

As micros, pequenas e médias empresas são responsáveis por 

cerca de 50% de Produto Interno Bruto em alguns países, com 

perspectivas de crescimento dessa tendência. Daí a importância delas 

para a economia mundial e daí a importância do estudo sobre o 

empreendedorismo para a sociedade. 

Atualmente, por vontade de melhorar de vida, muitas pessoas se 

aventuram em um negócio, uma oportunidade ou uma ideia, sem 

experiência e/ou conhecimento e esses ainda são grandes fatores de 

falência ou fracasso de boas ideias. Assim, temos que esclarecer que não 

basta ter uma boa ideia. A pessoa empreendedora tem que ter paixão por 

aquele trabalho, ela transforma o ambiente onde vive utilizando todo 

recurso disponível de forma criativa e assume riscos e a possibilidade de 

não dar certo. 

Diante deste cenário, podemos elencar alguns benefícios sociais e 

pessoais para disseminar a cultura empreendedora: 

 Ampliar o espírito empreendedor; 

 Fomentar as ideias de criação e inovação; 

 Fortalecer as microempresas para não falirem; 

 Gerar empregos e renda; 
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 Desenvolver a economia nacional, tornando-a resistente aos 

períodos de crises internacionais; 

 Proporcionar ferramentas para planejamento do negócio a ser 

empreendido; e 

 Ajudar as pessoas a melhorar de vida e a melhorar o mundo que 

as rodeia. 

Quando pensamos em empreender lembramos logo da criação de 

uma empresa, porém é importante saber que existem outras 

possibilidades de empreender e diferentes tipos de empreendedor. Como 

os exemplos a seguir: 

a) Intraempreendedor: ou empreendedor interno é o funcionário de uma 

empresa que atua como um empreendedor nas diversas questões da 

empresa e trata o negócio como se fosse seu, assumindo 

responsabilidades por suas decisões na empresa. Você já ouviu a frase: 

“ele veste a camisa da empresa!”? Pois é, provavelmente ela está-se 

referindo a um intraempreendedor (FILLION; DOLABELA, 1999). 

O funcionário intraempreendedor transforma o ambiente de 

trabalho, tem ideias, sugere inovações, busca oportunidades para a 

empresa expandir. Sua atuação aumenta o rendimento da empresa, 

melhora o relacionamento entre os outros funcionários e, principalmente, 

estimula a motivação nos seus colegas de trabalho. 

b) Empreendedor independente: é a pessoa que aproveita 

oportunidades e cria o próprio negócio. O empreendedor independente 

pode apresentar diferenciadas motivações para iniciar o negócio próprio: 

podem ser pessoas que tem um sonho, uma obstinação para empreender 

e de melhorar de vida; 

Pode ser que tenham sido surpreendidas por alguma ideia para 

empreender um negócio, mas antes não imaginavam que poderiam 

desenvolver um comportamento empreendedor; ou ainda, podem ser 

pessoas que, por estarem desempregadas, criam um negócio por 
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necessidade e se descobrem empreendedor (FILLION & DOLABELA, 

1999). 

Para o empreendimento de um empreendedor independente dar 

certo, é necessário que o planejamento seja um hábito e que ele aprenda 

a se conhecer, para assim saber quais recursos ou parceiros precisa 

buscar para o funcionamento de sua empresa. Você deve considerar que 

a vida do empreendedor independente deverá ser dedicada ao 

empreendimento. 

c) Empreendedor social: é a pessoa comprometida com as causas 

humanitárias, participando ativamente de projetos ou atividades sociais. 

Enquanto vimos que os outros tipos de empreendedores buscam 

desenvolver um patrimônio financeiro, o empreendedor social está 

preocupado também em resolver os problemas da sociedade. O 

empreendedor social pode trabalhar vinculado às empresas sociais que 

são criadas por um conjunto de pessoas com iniciativa colaborativa, 

coletiva e com ações inclusivas que buscam soluções para problemas 

sociais e ambientais (EMPREENDEDORISMO, 2010). 

O trabalho desse empreendedor tem por objetivo causar mudanças 

positivas na sociedade através do oferecimento de produtos ou serviços 

que auxiliam no combate à pobreza, na diminuição da desigualdade 

social, na inclusão social da população excluída, na geração de renda e 

na promoção da qualidade de vida. 

O empreendedor social tem características semelhantes a dos 

demais empreendedores, com a diferença de que ele se realiza ao ver 

suas ações gerarem resultados. 

Além das razões acima explicitadas, podem ser destacadas outras 

tantas razões para disseminar a cultura empreendedora, conforme 

acredita Dolabela (1999). São elas: 
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Auto realização – o empreendedorismo oferece graus elevados de 

satisfação ao empreendedor, pois é a exteriorização do que se passa no 

seu interior. 

Estimular o desenvolvimento – o desenvolvimento econômico está 

calcado nas micro e pequenas empresas que têm sido as maiores 

responsáveis pelo crescimento econômico do país. 

Apoiar as pequenas empresas – o mundo “online” coloca a micro e 

pequena empresa como as maiores responsáveis pela geração de novos 

postos de trabalho. 

Responder ao desemprego – com a falta de empregos, as 

instituições de ensino superior passam a ser agentes de disseminação da 

cultura empreendedora. 
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5. Considerações Finais 

 
 Ao concluir o curso de especialização em educação 

empreendedora posso chegar a conclusão que foi uma grade 

oportunidade de aprendizado e crescimento profissional, pois em cada 

etapa vivenciada tivemos a oportunidade de uma construção que gerou 

esse crescimento. Ao fazer uma recapitulação pode ser feita um breve 

relato sobre cada uma das disciplinas. 

Na primeira disciplina Educação empreendedora: Resgate do 

histórico e dos princípios constituintes tivemos a oportunidade Visão geral 

do campo da educação, das atividades laborais, do empreendedorismo 

inovador, evidenciando sua natureza e raízes. Na segunda disciplina 

Contextos empreendedores conhecemos os conceitos e metodologias 

que provoquem a reflexão e formação de um processo de tomada de 

atitudes proativas em todas as pessoas, independentemente de suas 

diferentes profissões para buscas de soluções aos problemas de 

competitividade que o atinjam, bem como às suas sustentabilidades e de 

suas famílias. 

A disciplina 03, Desenvolvimento de Negócio e Carreiras 

Empreendedoras trouxe a questão central do desenvolvimento 

empreendedor a promoção de alternativas que possibilitem a realização 

de projetos como ação dos sujeitos sobre o próprio destino de uma 

maneira integradora e participativa. Posteriormente na disciplina seguinte 

Liderança, atitude e características do comportamento empreendedor 

podemos ter uma visão sobre as atitudes e comportamentos do 

empreendedor. Na quinta disciplina Tipos de Empreendedorismo 

trazendo a tona  que o ensino do empreendedorismo deve ser prático, 

baseado em exemplos e observações práticas. Nas disciplinas Educação, 

trabalho e empreendedorismo; Mercado, Inovação e empreendedorismo; 

Metodologias vivenciais: Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV), 

Pesquisa-ação; Gestão de pessoas e negociação de conflitos; Noções 

Básicas de Gestão de Projetos e Processos; Tipos de 

empreendedorismo, legislação, abertura de empresas com foco no MEI; e 
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Planejamento, modelo e planos de negócio  trouxeram uma abordagem e 

visão de aplicação de aplicação na pratica do empreendedorismos 

voltado para a pratica de uma educação empreendedora. 

A vivencia e conhecimentos adquiridos deram a oportunidade de 

aplicação já no dia a dia em minhas atividades como professor no ensino 

técnico e tecnológico. A ideia de trabalhar com projetos ancorados nas 

metodologias aprendidas no decorrer do curso, e a proposta de trabalhar 

com projetos empresariais visando o incentivo para o empreendedorismo 

inovador. 
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