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Resumo 

 

Este trabalho visa qualificar os docentes do Campus Paraíso do Tocantins do 

Instituto Federal do Tocantins através do Curso: Atitudes Empreendedoras. Curso este 

que será ofertado no Campus no período vespertino. Este curso tem a intenção de 

sensibilizar os docentes quanto à importância da inserção do empreendedorismo no 

currículo do Ensino Médio do Campus Paraíso do Tocantins. Através da qualificação 

dos docentes, pretende-se melhorar a inserção dos alunos egressos no mercado de 

trabalho. O curso será ofertado em um período de 03 meses com uma carga horária total 

de 60 horas, distribuídas em 04 módulos de 15 horas cada. Os módulos estão divididos 

da seguinte forma: Módulo I – O Empreendedor. Módulo II – O Empreendedor e as 

oportunidades. Módulo III – Modelo de Negócios. Módulo IV – Plano de Negócios. 
 

 

Palavras-chave: 

1. Empreendedorismo. 2. Educação. 3. Ensino-aprendizagem. 
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"Sempre lembre que você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece e 

mais esperto do que acredita." 
 

Christopher Robin 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho pretende apresentar um curso de atitudes empreendedoras que será 

ofertado aos docentes do Campus Paraíso do Tocantins do Instituto Federal do 

Tocantins. O mesmo será ofertado em um período de 90 dias no período vespertino nas 

dependências do Campus. Este curso tem a intenção de qualificar os docentes visando a 

inserção do empreendedorismo no currículo do Ensino Médio, do Campus Paraíso do 

Tocantins. Através da qualificação dos docentes, pretendendo-se melhorar a inserção dos 

alunos egressos no mercado de trabalho. O Campus Paraíso do Tocantins do IFTO é 

relativamente jovem, foi implantado a pouco mais de 10 anos e possui hoje em torno de 

1.000 alunos matriculados, destes, em torno de 500 cursam o Ensino Médio nos Cursos 

Técnicos Integrados de Meio Ambiente, Informática e Agroindústria. 

 

1.2 Justificativa 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins foi criado 

juntamente com outros Institutos Federais do Brasil em dezembro de 2008. O Campus 

de Paraíso do Tocantins foi implantado nesta cidade devido ao grande potencial da 

região central do Estado, pois possui um grande potencial agrícola e agroindustrial, 

contando com várias empresas que atuam nestes ramos. O Campus oferta o Ensino 

Médio integrado aos Cursos Técnicos de Meio Ambiente, Informática e Agroindústria, 

além disso, possui seis cursos de ensino superior, sendo dois bacharelados 

(Administração e Sistemas da Informação), duas licenciaturas (Matemática e Química) e 

dois cursos tecnológicos (Alimentos e Gestão da Tecnologia da Informação). 

Este trabalho tem total relevância na medida em que se pretende qualificar os 

docentes do Campus e, por consequência, levar estes conhecimentos aos alunos, sobre 

como empreender. Entende-se que o currículo apresentado aos alunos do ensino médio 

não contempla o empreendedorismo, pois se atém somente à formação técnica e ao 

preparo para as etapas seguintes de sua vida acadêmica. 

Ao introduzir este trabalho no Campus Paraíso do Tocantins, pretende-se mudar 

uma realidade imposta pelo currículo atual: a inserção no mercado de trabalho desses 

alunos egressos com atitudes empreendedoras e inovadoras para colaborar com o 
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crescimento regional. 

Nossa região (Norte) é muito carente de atitudes empreendedoras. Entendemos 

que os alunos são a ferramenta que pode mudar esse cenário, pois estão prestes a entrar 

no mercado de trabalho e são por excelência mais íntimos com a tecnologia, o que pode 

contribuir com o seu crescimento profissional. 

 

1.3 Contextualização: discussão da problemática que envolve o tema 

 

 

Entendemos que o empreendedorismo não é praticado no Campus Paraíso do 

Tocantins do IFTO. Pretende-se com esse curso inserir a temática juntos aos docentes 

para os mesmos entenderem a necessidade de se incentivar os alunos do ensino médio a 

ter atitudes empreendedoras e, com isso, proporcionar um futuro melhor aos mesmos. 

Temos três cursos técnicos ofertados no Campus e em nenhum deles, em sua grade 

curricular, consta pelo menos uma disciplina relacionada ao empreendedorismo. 

Teremos grandes desafios, principalmente no que se refere à adesão dos docentes 

nesta jornada, pois os mesmos em sua maioria não possuem o entendimento do que é o 

espírito empreendedor e, portanto, não conseguem mensurar a importância da temática 

na vida futura dos jovens. 

Pretende-se implantar este curso de capacitação em empreendedorismo com 

forma de multiplicar os conhecimentos adquiridos durante nossa Especialização em 

Educação Empreendedora. O curso será realizado presencialmente, duas vezes por 

semana, em uma sala de aula ou outro ambiente disponibilizado pelo Campus. 

Pretende-se proporcionar diversas atividades para contextualizar o 

empreendedorismo e assim, facilitar o aprendizado. 

 

 

1.4 Definição do problema: escolhendo o cenário 

 

Atitudes empreendedoras fazem parte do programa curricular dos cursos de ensino 

médio/técnico do Campus Paraíso do Tocantins do Instituto Federal do Tocantins? 
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Entende-se que o Campus Paraíso do Tocantins do IFTO tem em seu currículo, o 

intuito de formar técnicos e capacitar os alunos para as etapas estudantis futuras. 

Este trabalho será apresentado aos docentes do Campus Paraíso do Tocantins do 

Instituto Federal do Tocantins e o mesmo será ofertado em um período de 90 dias, no 

período vespertino nas dependências do Campus. Este curso tem a intenção de qualificar 

os docentes visando a inserção do empreendedorismo no currículo do Ensino Médio, do 

Campus Paraíso do Tocantins. Através da qualificação dos docentes, pretende-se 

melhorar a inserção dos alunos egressos no mercado de trabalho. O Campus Paraíso do 

Tocantins do IFTO é relativamente jovem. Foi implantado a pouco mais de 10 anos e 

possui hoje em torno de 1.000 alunos matriculados, destes, em torno de 500 cursam o 

Ensino Médio nos Cursos Técnicos Integrados de Meio Ambiente, Informática e 

Agroindústria. Possui 32 salas de aula amplas, área de vivência, prédio administrativo e 

diversos laboratórios utilizados nas aulas dos cursos ofertados. 

Atualmente, o Campus conta com aproximadamente 70 professores das mais 

diversas áreas, destes, cerca de 80% atuam no Ensino Médio – nosso público-alvo neste 

projeto. 

 

1.5 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

Capacitar os docentes do Campus Paraíso do Tocantins para inserir atitudes 

empreendedoras no conteúdo educacional ministrado no ensino médio. 

 

 

Objetivos Específicos: 

o Capacitar o maior número de docentes do Campus através do curso atitudes 

empreendedoras; 

o Inserir nas aulas do ensino médio, atitudes empreendedoras; 

o Melhorar a capacidade dos alunos em relação às suas atitudes empreendedoras; 

o Proporcionar aos docentes e alunos uma melhor visão de mercado através das 

atitudes empreendedoras. 
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2 – O EMPREENDER COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO 

 
 

Como podemos transformar um aluno em um empreendedor? O que podemos 

fazer para melhorar o seu potencial? O que a escola pode fazer para incutir nesse 

aluno a ideia no empreendedorismo? 

 

São questionamentos como esses que nos referenciou para criar este curso de 

atitudes empreendedoras. Os jovens são a ferramenta do futuro e a qualificação é o 

melhor meio para atingir estes objetivos. 

Podemos definir o Empreendedorismo como o estudo voltado para o 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto 

(técnico, científico, empresarial). Tem origem no termo empreender que significa 

realizar, fazer ou executar. 

Quando se fala em empreendimento, se pensa em um negócio, em uma empresa. 

O gestor desse empreendimento é por natureza um empreendedor. Ele deve apresentar 

determinadas habilidades e competência para criar, abrir e gerir um negócio, gerando 

resultados positivos. 

Entre as suas principais características, estão: a criatividade, a capacidade de 

organização e planejamento, a responsabilidade, a capacidade de liderança, a habilidade 

para trabalhar em equipe, o gosto pela área em que atua, a visão de futuro e coragem 

para assumir riscos. Além do interesse em buscar novas informações, soluções e 

inovações para o seu negócio, persistência (não desistir nas primeiras dificuldades 

encontradas), saber ouvir as pessoas e facilidade de comunicação e expressão. 

O empreendedorismo é essencial para a geração de riquezas dentro de um país, 

promovendo o crescimento econômico e melhorando as condições de vida da 

população. É também um fator importantíssimo na geração de empregos e renda. 

Antes de tudo, o empreendedor é uma pessoa, com atitudes, pensamentos.  

Joseph A. Schumpeter (1982), economista austríaco, relaciona o empreendedor ao 

desenvolvimento econômico, argumentando que este é impulsionado por um chamado 

“processo de destruição criativa”, no qual se considera a necessidade de renovar e de 

destruir o velho para se criar o novo. O empreendedor é quem gera e mantém tal 

processo. Para criar algo, é preciso agir. 
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Os empreendedores “fazem acontecer”, se destacam principalmente pelo elevado 

grau de realização que possuem. Eles são essencialmente, realizadores. Persistem, 

acreditam em sua capacidade e veem os fracassos como oportunidades de aprendizado. 

Planejam e avaliam os resultados alcançados, buscando excelência naquilo que 

desenvolvem. 

Os empreendedores fazem parte do cenário, ou seja, não esperam a vida passar 

observando-a pela janela. São agentes de transformação e realização. 

Para empreender, o “ser” deve se relacionar de forma equilibrada com o “saber” 

e com o “fazer”. É preciso agir de forma planejada, se conhecer, saber o que se pretende 

alcançar e focar nos objetivos propostos. 

Empreender é buscar, é uma ação cíclica; não é chegar e parar. Como se percebe, 

para ser empreendedor é preciso predispor-se a isso, predispor-se a se desenvolver como 

tal. 

 

2.1 Atualização Teórica: esboço do referencial de análise 

 

 A formação do ser humano passa pela educação familiar até a educação formal, 

que tem por objetivo complementar os ensinamentos para que possa ter um futuro 

profissional digno. Entende-se que a educação é a base de tudo. 

 O ser humano vem evoluindo gradativamente, principalmente com o advento das 

novas tecnologias – o computador, o celular, entre outros. 

 A tecnologia veio para auxiliar também na formação das pessoas. Hoje é 

praticamente impensável viver sem internet. Nós a usamos em tudo, desde um simples 

acesso às redes sociais, até a utilização para o trabalho. 

 A Internet representa em muitos setores uma radical ruptura na forma, no modelo 

e no próprio conceito de relacionamento, tanto social como o das transações. Quanto das 

mudanças vingará e quanto será “domesticado” pelo sistema vigente é a pergunta que se 

tentar responder e, para isso, a forma pela qual a rede se expandiu pode nos dar parte da 

resposta. 

Diz-se que “os anos Internet são ‘anos de cachorro’”. E não há nesta frase 

nenhum sentido pejorativo... É que cada “ano canino” corresponderia a sete “anos 

humanos”, ou seja, o tempo para o cão passa sete vezes mais rapidamente que para o 

homem. Assim também parece ser o “tempo da Internet” em relação ao tempo que 
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conhecíamos. 

O uso da internet aumenta cada vez mais no Brasil, com a chegada dessa 

tecnologia nos mais longínquos rincões do nosso país. 

Mas, até que ponto essa tecnologia auxilia na formação de seres humanos 

críticos e capazes de estabelecer opiniões e valores conscientes, visto que, essa 

ferramenta entra na vida das pessoas muito cedo, em certos casos mal a criança fala, 

mas já ostenta um equipamento eletrônico? 

Os recursos tecnológicos de comunicação e informação estão presentes na vida 

cotidiana dos cidadãos e não podem ser ignorados, embora sua difusão ocorra de forma 

desigual. Hoje, os mais importantes fenômenos sociais, econômicos e culturais não 

acontecem isoladamente. O espaço geográfico é coberto por um denso emaranhado de 

redes por meio das quais transitam fluxos dos mais variados tipos, ocorrendo, assim, 

conexões entre os diversos lugares do planeta. 

O grande segredo atualmente talvez seja associar a tecnologia ao ensino e 

aprendizagem, ou vice-versa. Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, 

pedagógicos, sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as situações 

ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos 

escolares e não escolares. 

É notório que o avanço das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação – 

tem propiciado maiores possibilidades de disseminação de informações, facilitando o 

acesso a estas. Mas é preciso desenvolver competências e habilidades num mesmo 

ritmo, para se apropriar dos conhecimentos oferecidos pelas informações. 

O novo milênio iniciou um período no qual ter poder significa ter domínio sobre 

as informações, e esse domínio será muito facilitado através das novas tecnologias. Nos 

dias atuais, a sociedade está constantemente sendo beneficiada pelos progressos da 

tecnologia, o que vem causando mudanças em muitos aspectos sociais e 

comportamentais de nossas vidas.  

De repente, o computador passou a ser acessível a uma boa parte da população e 

à maioria das empresas. Com isso seu uso passou a ser valorizado.  

Com todas essas mudanças, as escolas se viram pressionadas a adotar o 

computador e assim, na área da educação, a informática vem ganhando cada vez mais 

espaço nos ambientes de ensino/aprendizagem e facilitando a busca do conhecimento. 

Sabe-se evidentemente que, na maioria das escolas do interior do Brasil, a 
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presença do computador é rara. No contexto atual, as escolas devem se preocupar em 

formar pessoas que possam viver e atuar diretamente na nova sociedade, competindo 

por uma vaga no mercado de trabalho, em condições de igualdade. 

A escola deve também valorizar a bagagem cultural trazida pelos alunos, pois 

seu conhecimento prévio é base para o aprimoramento. É notório que os alunos que 

ingressam no ensino médio atualmente têm uma grande facilidade em trabalhar com as 

novas tecnologias. 

No ano de 1976, o sociólogo norte-americano Daniel Bell cunhou a expressão 

“sociedade do conhecimento”. De acordo com Bell (1976), traça o mapa de uma 

transformação econômica que já havia começado e que se passou de uma economia 

industrial, na qual a maioria das pessoas estava envolvida na produção de coisas, para 

uma economia pós-industrial, em que a força de trabalho se concentrava cada vez mais 

em serviços, ideias e comunicação. 

Os professores devem atuar como catalisadores do conhecimento, fazendo o 

papel de pulverizadores dos ensinamentos. 

O ser humano possui competências intelectuais naturais e que são 

desenvolvidas através aquisição de novos conhecimentos. Neste sentido, Armstrong 

(2001, p. 14-15), apresenta sete competências intelectuais autônomas do ser humano: 

1. Inteligência linguística: habilidade ou capacidade em lidar com 

os desafios relacionados com a linguagem. 

2. Inteligência lógico-matemática: habilidade de resolução de 

problemas por meio da dedução e da observação. 

3. Inteligência corporal-cinestésica: habilidade em utilizar 

movimentos corporais para superar desafios de uma determinada 

realidade. 

4. Inteligência musical: habilidade de produzir e perceber as 

notações musicais. 

5. Inteligência espacial: habilidade em abstrair interação com o 

ambiente, o espaço e o ciberespaço para elaborar um produto ou 

resolver um problema. 

6. Inteligências intrapessoais: habilidade em conhecer os aspectos 

internos de uma pessoa. 

7. Inteligência interpessoal: habilidade em perceber as intenções e 

desejos dos seus interlocutores e, com isso, resolver ou minimizar 

problemas de comunicação e relacionamento. 

 

Podemos verificar então, o quanto o uso do computador pode ser importante e 

útil para o desenvolvimento dos aspectos de garantia do sucesso no século XXI e para o 

próprio desenvolvimento das habilidades específicas do ser humano. 
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Hargreaves (2004) afirma que, cada vez mais governos, empresas e educadores 

estão exigindo que os professores na sociedade do conhecimento se comprometam com 

a aprendizagem baseada em padrões, na qual todos os alunos (e não apenas alguns) 

tenham desempenhos elevados em termos de aprendizagem cognitiva, que criem 

conhecimento, apliquem-no a problemas desconhecidos e os comuniquem efetivamente 

aos outros. Isso no lugar de tratar apenas com algo que os alunos devam memorizar e 

regurgitar. 

Para muitos professores, o impacto dos novos eventos na ciência da 

aprendizagem tem significado aprender a ensinar diferente daquelas com as quais foram 

ensinados como alunos. A grande maioria encontra dificuldade em adaptar-se, 

principalmente os mais antigos na profissão. 

Assim, na perspectiva de Willians e Burden (1997, p. 207), a interação é de 

extrema importância no processo de ensino-aprendizagem de uma nova língua, já que os 

alunos necessitam de oportunidades para usar as estruturas que estão aprendendo.  

Sob esse enfoque, gera-se, nesse momento interacional. Surge a possibilidade 

por meio de trabalhos em grupo, de se compartilhar, somar experiências, saberes, ideias, 

de desenvolver a arte do pensamento reflexivo, uma vez que por meio da reflexão, o 

aluno se conscientiza de sua própria aprendizagem, da necessidade de se situar 

criticamente frente ao outro e ao mundo.  

Nas atividades individuais, o aluno também estará interagindo consigo próprio: e 

esse é um momento no qual o aluno tem iniciativa própria, é o sujeito de seu próprio 

processo de aprendizagem, pressupondo ser papel do educador respeitar o silêncio do 

educando, permitindo assim, sua individualidade. 

Frison, Veiga Simão e Cigales (2017) em seu artigo - Aprendizagens na 

docência: PIBID e a formação de professores, indicam que é necessário 

 

Criar estratégias de aprendizagem para os estudantes, com as quais 

possam exercitar sua autonomia, ultrapassando obstáculos, é fator 

fundamental. O desafio é oportunizar ao estudante momentos nos 

quais possa fazer uma avaliação consciente sobre o processo de 

aprendizagem, para verificar se está atingindo os objetivos traçados. 

Essa ação permite a mudança de direção, caso seja percebido pelo 

estudante que o caminho seguido não é o conveniente e que isso 

requer a adequação de outros objetivos à sua meta. (VEIGA SIMÃO, 

2004, 2009; ROSÁRIO et al., 2008 apud FRISON; VEIGA SIMÃO; 

CIGALES, 2017, p. 28-29). 
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 Os autores afirmam que as estratégias contribuem para promover os processos de 

ensino e de aprendizagem, por meio do acompanhamento do professor e de sua 

utilização autônoma pelos estudantes.  

Os professores podem ajudar os alunos a reformular conceitos e a 

resolver problemas, podem possibilitar espaços de discussão para que 

os estudantes se sintam capazes de identificar os processos, podem 

envolver os alunos em ações, estimulando-os a discutir e identificar 

suas etapas na construção dos conhecimentos. (VEIGA SIMÃO, 

2004, 2009; FRISON; VEIGA SIMÃO, 2011; ZIMMERMAN, 2013 

apud FRISON; VEIGA SIMÃO; CIGALES, 2017, p. 29). 

 

 Precisamos refletir sobre como aprendemos, o que aprendemos, pois, o 

aprendizado nunca é demais e soma-se sempre ao conhecimento adquirido 

anteriormente. O “ensinar” é muito vasto e complexo. 

 Na concepção de Kohan (2003, p.185): 

 

...ensinamos e não sabemos ao certo o significado da palavra ensinar, 

portanto, como ensinantes nos perguntamos sobre o significado de 

ensinar e no mesmo movimento perguntamos e somos perguntados 

sobre o significado e o sentido do que fazemos quando ensinamos. 

Esta pergunta põe em questionamento não apenas uma prática, mas, 

sobretudo a subjetividade que se interroga a partir de uma prática. 

 

 O aprendizado nunca é completo. Sempre podemos aprender mais. O 

empreendedorismo pode ser esse “mais” para os alunos do Ensino Médio do Campus 

Paraíso do Tocantins do IFTO. Pode ser uma ferramenta de transformação desses 

jovens, contribuindo diretamente para o sucesso em suas vidas. 

 A seguir, apresentamos o Curso de Empreendedorismo – “Atitudes 

Empreendedoras” a ser ofertado aos professores que atuam no ensino médio do Campus 

Paraíso do Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

3 – IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

 

 

 

Título: EMPREENDEDORISMO – ATITUDES EMPREENDEDORAS. 

Modalidade: PRESENCIAL. 

Campus: PARAÍSO DO TOCANTINS – IFTO. 

Carga horária: 60 HORAS. 

Público Alvo: SERVIDORES DO IFTO PARAÍSO DO TOCANTINS. 

Período de realização: 11 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Forma de seleção dos estudantes: chamada pública. 

Critérios de Conclusão (Frequência, Aproveitamento): será conferido ao participante do 

curso o certificado de conclusão de acordo com a frequência e aproveitamento do 

mesmo. 

 

 

3.1 – Metodologia 
 

 O curso será ministrado nas dependências do Campus Paraíso do Tocantins do 

Instituto Federal do Tocantins; 

 Serão ofertadas 30 vagas para professores e técnicos administrativos; 

 Pretende-se firmar parceria com o SEBRAE/TO para capacitação de professores 

para atuarem no curso; 

 As aulas ocorrerão em diversos ambientes do Campus; 

 As aulas ocorrerão no turno vespertino no período das 14:00 às 17:00 horas; 

 O curso está estruturado em quatro módulos, com duração de 15 horas-aula cada, 

totalizando 60 horas de aplicação com os alunos; 

 Os conteúdos e os módulos da disciplina estão organizados em encontros. Cada 

módulo é composto por cinco encontros. Os encontros têm duração de 3 horas. 
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3.2 – Programa do Curso 
 

 

UNIDADE 1: O EMPREENDEDOR 

Carga Horária: 15 horas 

Conhecimentos 

Empreendedorismo e características do comportamento empreendedor. 

Objetivos 

Conhecer e compreender o empreendedorismo e identificar as características do 

comportamento empreendedor. 

Conteúdo 

1. Introdução ao tema empreendedorismo; 

2. Histórico do empreendedorismo; 

3. Principais teóricos do empreendedorismo; 

4. O papel dos empreendedores na sociedade; 

5. Motivação: o que leva as pessoas a agirem em determinada direção; 

6. Características do comportamento empreendedor; 

7. Avaliação de perfil empreendedor; 

8. Empreender na busca de soluções; 

9. Definição de metas; 

10. Ação empreendedora orientada para resultados. 

Avaliação 

A avaliação será gradativa através de atividades práticas e teóricas com realização atividades e 

aplicação de testes e questionários. 

 

UNIDADE 2: O EMPREENDEDOR E AS OPORTUNIDADES 

Carga Horária: 15 horas 

Conhecimentos 

Análise do mercado e identificação de oportunidades. 

Objetivos 

Conhecer o mercado onde está ou pode ser inserido e identificar as oportunidades de negócios. 

Conteúdo 

1. Ideias e identificação de oportunidades; 

2. Mercado: conceitos básicos; 

3. Inovação, cooperação e sustentabilidade: demandas da sociedade e outras tendências; 

4. Identificação de oportunidades na prática; 

5. Definição de oportunidade de negócio; 

6. Análise de ambientes interno e externo; 

7. Comunicação e negociação no contexto empreendedor; 

8. Design thinking – uma metodologia para a geração de ideias inovadoras. 

Avaliação 

A avaliação será gradativa através de atividades práticas e teóricas com realização atividades e 

aplicação de testes e questionários. 

 

 

UNIDADE 3: MODELOS DE NEGÓCIOS 
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Carga Horária: 15 horas 

Conhecimentos 

Simulação de um Modelo de Negócios com vistas à sua viabilização. 

Objetivos 

Realizar simulação de negócios com objetivos futuros. 

Conteúdo 

1. Modelo de Negócios: 

❍ Identificação de oportunidades; 

❍ Definição do problema, do segmento de clientes e da proposta de valor. 

2. Quadro de Modelo de Negócios; 

3. Padrões de Modelo de Negócios; 

4. Produto mínimo viável: prototipagem; 

5. Canais para o Modelo de Negócios; 

6. Pitch: técnica de apresentação do Modelo de Negócios. 

Avaliação 

A avaliação será gradativa através de atividades práticas e teóricas com realização atividades e 

aplicação de testes e questionários. 

 

 

UNIDADE 4: PLANO DE NEGÓCIOS 

Carga Horária: 15 horas 

Conhecimentos 

Passo a passo para a realização de um Plano de Negócios. 

Objetivos 

Criar e montar um plano de negócios. 

Conteúdo 

1. Ciclo de desenvolvimento do cliente; 

2. Plano de Negócios: o que é, por que fazer e principais etapas; 

3. Elaboração e apresentação de um Plano de Negócios; 

4. Etapas de elaboração: 

❍ Análise de mercado; 

❍ Planejamento de marketing; 

❍ Planejamento operacional; 

❍ Planejamento financeiro; 

❍ Construção de cenários; 

❍ Avaliação estratégica; 

❍ Avaliação do Plano de Negócios. 

Avaliação 

A avaliação será gradativa através de atividades práticas e teóricas com realização atividades e 

aplicação de testes e questionários. 
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3.3 – Cronograma de realização 
 

 

 PROGRAMAÇÃO PERÍODO 

 Capacitação dos Professores Agosto de 2017 

 Chamada pública para inscrição 01 a 06/09 

 Início do curso 11 de setembro 

 Encerramento do curso 03 de novembro 

 

3.4 – Resultados esperados 
 

Espera-se que ao final do curso, os participantes tenham adquirido os 

conhecimentos básicos do empreendedorismo e, em conjunto com a direção do Campus, 

possam trabalhar a inserção da disciplina na grade curricular do ensino médio no 

Campus Paraíso do Tocantins. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Vivemos em um mundo que se transforma a cada dia. As inovações estão sempre 

à nossa vista. O empreender pode ser uma inovação, desde que organizada e incluída no 

currículo, de forma a fazer com que o aluno possa desenvolver seu potencial natural.  

Temos a certeza de que o Curso de “Atitudes Empreendedoras” irá facilitar esse 

desenvolvimento. O curso tem a intenção de qualificar os professores do Campus 

Paraíso do Tocantins do Instituto Federal do Tocantins, com vistas à inserção na grade 

curricular do ensino médio. 

Uma famosa frase de Albert Einstein diz que uma pessoa que nunca cometeu 

erros nunca tentou algo novo. Assim, o jovem tem que aprender a tentar, a errar, e com 

os erros aprender sempre. 



23 

 

 

 

5 - REFERÊNCIAS 
 

 

 

ARMSTRONG,  Thomas.    Inteligências  múltiplas  na  sala  de  aula.  Prefácio  Howard 

Gardner. 2.ed.  Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

 

FRISON, L. M. B; VEIGA SIMÃO, A. Margarida; CIGALES, J. R. Aprendizagens na 

docência: Pibid e a formação de professores. Revista e-Curriculum, São Paulo, v.15, n.01, p. 

25 – 44 jan./mar.2017. 

 

GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas: a teoria na prática. Artmed, 2000. 

 

GARDNER, Howard.  Estruturas da mente: a Teoria das Múltiplas Inteligências.  Porto 

Alegre: Artes Médicas, c1994. Publicado originalmente em inglês com o título: The frams of 

the mind: the Theory of Multiple Intelligences, em 1983. 

 

GROSSI, M. G. R.; SANTOS, A. J. As contribuições de Paulo Freire e Howard Gardner e 

das novas tecnologias na Educação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 3., 2011, Ponta Grossa, PR. Anais eletrônicos... Ponta Grossa, PR: Instituto 

Sul Americano de Pós-Graduação, Ensino e Tecnologia, 2011. Disponível em: 

<http://www.isapg.com.br/2011/ciepg/download.php?id=pdf>. Acesso em: 29 out. 2012. 

 

HARGREVES, Andy. O ensino da sociedade do conhecimento: educação na era da 

insegurança. Andy Hargreaves; trad. Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

KOHAN, W. O. Infância, Entre Educação e Filosofia. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 

2003. 

 

SCHUMPETER, Joseph. A teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre 

lucros, capital, crédito, juro e ciclo econômico. São Paulo. Abril Cultural, 1982. 

 

STREHL, Letícia. Teoria  das   múltiplas   inteligências   de   Howard   Gardner:   breve 

resenha e reflexões críticas. Disponível em: 

https://chasqueweb.ufrgs.br/~leticiastrehl/HowardGardner.pdf. Acesso em: 29 jun. 2017. 

 

WILLIAMS, M. & BURDEN, R. Psychology For Language Teachers. New York, 1977. 

https://chasqueweb.ufrgs.br/~leticiastrehl/HowardGardner.pdf

