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RESUMO 

 

O curso de Metodologia para capacitação de Professores Empreendedores 

se baseia em uma metodologia já existente, mas com inovações nas tratativas de 

elaboração dos planos de ensino com situações de aprendizagem desafiadoras 

voltadas as especificidades profissionais de cada participante, mas com o foco em 

possibilidades de empreendedorismo, tanto em ambientes educacionais ou no 

chão de fábrica ou ainda em negócios autônomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave 

 

Educação, Educador, Educando, Escola, Empreendedorismo. 



SUMÁRIO 
 

1. METODOLOGIA POR COMPETÊNCIA ............................................... 13 

1.1 DEFINIÇÃO DOS PERFIS PROFISSIONAIS ----------------------------------------------- 14 

1.2 ESTRUTURA INICIAL DA OCUPAÇÃO --------------------------------------------------- 15 

1.3 NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO -------------------------------------------- 16 

1.4 COMPETÊNCIA GERAL ------------------------------------------------------------------------ 16 

1.5 UNIDADES DE COMPETÊNCIA ------------------------------------------------------------- 16 

1.6 ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA ----------------------------------------------------------- 17 

1.7 PADRÕES DE DESEMPENHO ---------------------------------------------------------------- 17 

1.8 INTER-RELAÇÃO DAS FASES DE DEFINIÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL -- 18 

2. PROFESSOR EMPREENDEDOR ............................................................ 19 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO ---------------------------------------------------------- 19 

2.2 UNIDADES DE COMPETÊNCIA ------------------------------------------------------------- 20 

2.3 ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA E PADRÕES DE DESEMPENHO --------------- 21 

2.4 DESENHO CURRICULAR ---------------------------------------------------------------------- 24 

2.5 DETALHAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES ------------------------------- 25 

3. RESUMO DAS UNIDADES CURRICULARES ...................................... 34 

3.1 PRINCÍPIOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO ---------------- 34 

3.2 EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO ------------------------------------------------- 34 

3.3 EMPREENDEDORISMO NO TRABALHO ------------------------------------------------- 35 

3.4 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA INICIAÇÃO AOS NEGÓCIOS DE 

MERCADO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

3.5 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E PROCESSOS DE NEGÓCIOS -------------------- 36 

3.6 METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA ------------------------------- 36 

3.7 DESENVOLVIMENTO DAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

EMPREENDEDORAS -------------------------------------------------------------------------------------- 36 

3.8 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO COM 

EMPREENDEDORISMO ---------------------------------------------------------------------------------- 37 

3.9 AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM E ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO EMPREENDEDORAS ------------------------------------------------------------------------- 37 

4. SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM COMO EXEMPLO ....................... 38 

4.1 PLANO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM ------------------------------------------- 39 

5. CONCLUSÃO .............................................................................................. 41 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 42 

 

 

 



EPÍGRAFE 

 

“ Daqui a 20 anos você estará mais decepcionado pelas coisas que você 

não fez, do que pelas coisas que fez. Então, jogue fora suas amarras, navegue para 

longe do porto seguro, pegue os ventos em suas velas. Explore, sonhe, descubra. ” 

– Mark Twain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O mundo do trabalho requer pessoas cada vez mais proativas com 

pensamentos ágeis para obterem ideias inovadoras com mais velocidade a fim de 

facilitar as atividades do nosso dia-a-dia sem danificar o meio ambiente e 

deixarmos um legado de prosperidade, solidariedade e comunhão das coisas boas 

que o mundo pode nos oferecer. Dessa forma percebi que poderia elaborar um 

conjunto de disciplinas para desenvolver o pensamento empreendedor nos 

Docentes que trabalham com Alunos da Educação Profissional e que necessitam 

de um perfil voltado para o desenvolvimento de planos de trabalho e modelos de 

negócios que possam ser utilizados em diversas situações do mundo do trabalho. 

A participação no Curso de Pós-graduação em Educação Empreendedora me deu 

conhecimento relevante para elaborar etapas de desenvolvimento das situações de 

aprendizagem dos cursos profissionalizantes aplicados pelos professores dessa 

modalidade. Dessa forma, espero com esse trabalho, contribuir para a evolução 

desse assunto no cotidiano dos facilitadores em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

O pensamento empreendedor na educação profissional, surge da convicção 

de que temos algo a contribuir para o desenvolvimento dos métodos de 

explanação, utilizados para melhorar a compreensão dos assuntos que estamos 

tratando em sala de aula e nos momentos de mediações interventoras que facilitam 

ao aluno a rever os conceitos estudados naquele momento. Coloquei neste 

documento algumas etapas de orientação para, como devemos organizar nossas 

ações de ter uma visão empreendedora nos momentos de planejamento das aulas 

em educação profissional e repassar a transcendência das qualidades pessoais 

necessárias para que os professores tenham um melhor aproveitamento dos 

assuntos tratados sem perderem o foco no objetivo da disciplina que está 

estudando. Dessa forma, os planos de ensino devem ser planejados com opções de 

recuperação paralela e sempre tendo algum conhecimento voltado a pensar no 

desprendimento de ações convencionais, buscando sempre inovar nos métodos de 

trabalho utilizando o empreendedorismo nas suas ações docentes. Será preciso 

desenvolver esse curso nas escolas profissionalizantes independente da origem ou 

governança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 

 

Nosso objetivo aqui será instigar os professores a planejar suas aulas 

voltadas ao desenvolvimento do senso crítico pela percepção da melhoria dos 

procedimentos operacionais que a profissão em questão exige e também planejar 

modelos de negócio que possam ser utilizados em situações diferentes da 

execução do trabalho, como por exemplo na gestão desses trabalhos técnicos. 

Uma equipe de eletricistas industriais executa procedimentos de manutenção das 

máquinas industriais. Assim, o aluno que foi desenvolvido nesse pensamento 

empreendedor, vai olhar para essa sequência de procedimentos com outros olhos e 

vislumbrar uma melhoria nas atividades ou uma outra sequência de operações que 

facilite ainda mais aqueles procedimentos outrora determinados por outros 

inovadores. Ele pode utilizar essa qualidade de empreendedor para montar seu 

próprio negócio de manutenção, onde poderá trabalhar como autônomo em 

prestação de serviços para industrias que não possuem eletricistas especializados 

em determinadas atividades. O Retrofitting é uma atividade que poucos 

conseguem executar, mesmo com muita experiência, o mantenedor deve possuir 

expertise para pensar como substituir um comando elétrico manual por um 

comando eletrônico automatizado. 
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1. METODOLOGIA POR COMPETÊNCIA 

 

Não adianta inventar a roda novamente. Para realizar o trabalho de 

criarmos um curso novo, temos que nos apoiar em metodologias já existentes e 

aperfeiçoarmos nossas ideias perante o que existe de mais moderno e escolher um 

princípio que nos deixe a vontade para criarmos uma Estrutura Curricular que 

forneça a solução para a necessidade diagnosticada previamente no início do 

estudo. 

O diagnóstico realizado foi conseguido de maneira informal com 

observações das dificuldades encontradas por vários professores e comentada nos 

corredores das escolas profissionalizantes e pautadas em reuniões pedagógicas, 

mas nunca levadas em consideração por faltar uma ideia que solucione essa peleja 

de melhoria do desenvolvimento de repasse dos conhecimentos e das atividades 

práticas que confirmam a assimilação desses mesmos conhecimentos. Sem deixar 

de citar, pelo contrário, temos que ressaltar a importância de desenvolver as 

Capacidades Técnicas e Habilidades Intelectuais que são exigidas pelo mercado 

de trabalho para admissão de seus novos colaboradores e também o 

aperfeiçoamento dos colaboradores já admitidos em outros tempos. Não podemos 

esquecer também as Qualidades Pessoais que englobam as Capacidades Sociais, 

Organizativas e Metodológicas para uma melhor relação interpessoal e eficiência 

nos procedimentos operacionais das empresas e seus processos produtivos. 

Escolhi para esse trabalho a “Metodologia por Competência” que é 

utilizada por várias instituições de ensino e é o que preconiza nossa educação 

profissional aqui no Brasil nos dias de hoje. Também escolhi como modelo dessa 

aplicação a MSEP – Metodologia SENAI de Educação Profissional, pois é 

considerada a melhor instituição de ensino profissionalizante do mundo, onde esse 

título foi conquistado na última World Skills realizada aqui no Brasil, que é a 

maior competição de educação profissional do mundo, e só pra constar, o Brasil 

conquistou 27 medalhas, 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, como também 18 

certificados de excelência. 

Ao selecionar esse modelo, utilizei como norteador do meu projeto, o 

manual da Metodologia SENAI de Educação Profissional que ajuda na 

composição de cursos que se deseja utilizar uma metodologia inovadora e que 
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deixe os alunos a vontade para desenvolver não só os conhecimentos específicos, 

mas também suas qualidades pessoais, como por exemplo, uma das mais 

importantes, o senso crítico. Esse manual traz orientações para a construção de 

perfis profissionais, desenhos curriculares e práticas docentes. 

Então, descrito de onde me baseei para montar o curso proposto, início por 

intitulá-lo de “Professor Empreendedor”, onde esse profissional ao ser capacitado, 

não só será um empreendedor vocacional, mas um facilitador educacional que 

mostrará aos seus alunos como desenvolver seus cognitivos para saberem aplicar 

as técnicas de empreendedorismo em diversos ramos do trabalho, como também 

em suas vidas sociais com seus amigos e familiares. 

A estrutura utilizada como base tem seus próprios termos e conceitos. 

Assim, relacionei a seguir alguns tópicos que descrevem melhor cada item 

utilizado na Organização Curricular dessa proposta de curso. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DOS PERFIS PROFISSIONAIS 

 

A definição de um perfil profissional deve ser elaborada pelo debate entre 

diversos profissionais da educação e dos setores trabalhistas que necessitam 

daquele profissional. Assim é formado um Comitê Técnico Setorial (CTS), que 

discute os nexos da educação e do trabalho, onde aproxima esses setores para 

estudarem sobre os diversos segmentos profissionais envolvidos e estruturar o 

perfil da ocupação desejada, como também qual deverá ser o perfil do profissional 

que irá trabalhar nela. 

Portanto, o Comitê Técnico Setorial tem a função de contribuir para a 

identificação e atualização das competências profissionais requeridas dos 

trabalhadores pelos empregadores, definindo os perfis profissionais relacionados 

com as ocupações sugeridas em vários segmentos concernentes com o perfil 

desejado. 

Assim, não encontrei em minhas pesquisas um perfil profissional 

exclusivamente dedicado ao profissional empreendedor. Dessa forma, tive que 

inserir esse curso dentro da metodologia sugerida em um curso de 

aperfeiçoamento profissional pós-técnico para educadores de diversas 

modalidades de ensino e não apenas profissionalizante, mas também pode ser 

aplicado na educação regular, pois sabemos que já é estruturada, mas tratando 
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como tema transversal nas escolas de ensino fundamental e médio amparadas pelo 

governo e por instituições particulares. Acredito que isso se repetirá ainda por 

muito tempo até então encontrarmos uma ocupação destinada exclusivamente ao 

empreendedorismo, ou seja o “Empreendedorista”. 

 

1.2 ESTRUTURA INICIAL DA OCUPAÇÃO 

 

Todo curso deve ser originado por uma ideia de melhoria para alguma 

ocupação. Assim temos que saber como iniciar a Estrutura Curricular dessa 

ocupação. Então surge as indagações: o que fazer primeiro? O que vou inserir 

nessa estrutura? Assim, procuramos seguir algumas recomendações de alguns 

educadores que possuem conhecimento abrangente sobre o assunto. Então, decidi 

iniciar pelas atividades que o profissional irá exercer. Assim, pesquisei e encontrei 

que existem três questões para esse processo. Ou seja, quais competências 

profissionais esse trabalhador apresenta, quais ele deveria ter e quais ele deverá 

obter. Portanto, as respostas dessas questões se aproximarão das funções que 

darão as características da Estrutura Curricular da ocupação. 

 Por meio de um Brainstorming, podemos conseguir um resultado para 

arrecadação das principais funções e descrevê-las por meio de verbos de ação 

formando um fluxograma com os níveis de funções a serem desenvolvidas. 

 

 

Figura 1 – Estrutura da Ocupação 

 

 

 Temos nesse fluxograma a estrutura inicial da ocupação que deve ser 

utilizada para encaixar a sequência dos assuntos a serem tratados. 
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1.3 NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO 

 

O Nível de Qualificação consiste no domínio de desempenho profissional da 

ocupação e também a complexidade que os assuntos a serem trabalhados 

carregam. Onde assim, estabelecem-se alguns critérios de classificação: domínio 

técnico profissional; iniciativa; autonomia; responsabilidade; coordenação; 

relacionamento; tomada de decisão e complexidade. Esses critérios são utilizados 

para definir o nível de qualificação. 

 

1.4 COMPETÊNCIA GERAL 

 

A Competência Profissional impulsiona a descrição de atitudes, habilidades 

e conhecimentos que são exigidas na atuação profissional para desempenhar as 

atividades características e as funções padrões de uma ocupação seguindo uma 

meta de produtividade e qualidade necessários a execução do trabalho a ser 

realizado. 

Utilizando o principal objetivo da ocupação e as principais funções 

estruturadas inicialmente, podemos compilar e descrever a Competência Geral 

sintetizando as funções englobando as capacidades relacionadas com a ocupação 

de acordo com o contexto do trabalho.  

 

 

1.5 UNIDADES DE COMPETÊNCIA 

 

As Unidades de Competência são compostas e definidas pelas principais 

funções que estão inseridas na Competência Geral. 

As Unidades de Competência devem ser quantificadas tantas quais forem as 

quantidades de principais funções contidas na competência geral. Essas unidades 

de competência devem explicitar as grandes funções de desempenho profissional 

que contribuirão para o alcance da Competência Geral. 
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1.6 ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA 

 

Os resultados esperados nas Unidades de Competência serão atingidos com 

as atividades descritas nos elementos de competência. Dessa forma, teremos que 

descrever nos Elementos de Competência quais são essas atividades que 

alcançarão os objetivos descritos nas Unidades de Competência.  

Os Elementos de Competência deverão ser aplicáveis a diversas situações 

de trabalho e em processos similares. Deverão ser relevantes no interior do 

processo produtivo, cumprindo-se integralmente pelo trabalhador que será 

avaliado segundo critérios objetivos. 

 

 

1.7 PADRÕES DE DESEMPENHO 

 

Os Padrões de Desempenho caracterizam as especificações de qualidade e 

desempenho para cada Elemento de Competência. Esses Padrões de Desempenho 

permitem verificar se o profissional atende ou não aos requisitos profissionais 

descritos. Assim, eles exprimem com precisão como o profissional deve executar 

suas atividades. 

Devemos ter consciência para quando descrever os padrões de Desempenho 

utilizar alguns parâmetros qualitativos e quantitativos. Assim, devemos observar 

alguns aspectos relacionados, como: meios de produção, aplicação de processos, 

seleção de informações e mobilização de atitudes. 

Para garantir a consistência da estrutura da Unidade de Competência deve-

se utilizar em suas descrições o verbo na forma de gerúndio, pois são funções de 

advérbio de modo. 

Os Padrões de Desempenho demonstram as competências profissionais que 

o trabalho deve possuir para executar suas tarefas relacionadas com a ocupação. 

Assim, serão os referencias para a definição dos critérios de avaliação utilizados 

no processo formativo. 
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1.8 INTER-RELAÇÃO DAS FASES DE DEFINIÇÃO DO PERFIL 

PROFISSIONAL 

 

Exemplificaremos com um fluxograma as inter-relações existentes para 

análise funcional apresentando propriedades relacionais lógicas entre todos os 

componentes da estrutura de um mesmo Perfil Profissional. 

 

 

Figura 2 – Inter-relação das fases do perfil profissional 

 

 

Os Elementos de Competência reportam a o que deve ser feito. Os Padrões 

de Desempenho convergem como fazer. Tantos os Elementos de Competência 

como os Padrões de Desempenho serão utilizados para que alcançar. Onde no 

caso, a Competência Geral e suas vertentes nas Unidades de Competência. 
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2. PROFESSOR EMPREENDEDOR 

 

O professor empreendedor deve possuir um perfil que demonstre aos 

alunos tudo o que eles pensam em obter. Não apenas de conhecimento específico 

da profissão que ele está procurando, mas também desenvolver suas qualidades 

pessoais que ainda não foram afloradas. Dessa forma, um aperfeiçoamento 

profissional voltado para a educação empreendedora mostrará aos professores o 

que eles devem desenvolver em seus alunos pelas suas próprias necessidades que 

irão surgir durante as etapas desse curso. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO 

 

 

Tipo de Educação 

Profissional 
 

 

Aperfeiçoamento profissional 
 

 

Carga Horária 
 

 

210h 
 

 

Nível de Educação 

Profissional 
 

 

Formação continuada 
 

 

Nível de Qualificação 
 

Etapa da Educação Profissional Técnica de 

nível médio. O campo de trabalho requer, 

geralmente, a aplicação de técnicas que 

exigem grau médio-alto de especialização e 

cujo conteúdo exige atividade intelectual 

compatível. O trabalhador realiza funções e 

atividades com considerável grau de 

autonomia e iniciativa, que podem abranger 

responsabilidades de controle de qualidade do 

seu trabalho ou de outros trabalhadores e/ou 

coordenação das equipes de trabalho. Requer 

capacidades profissionais tanto específicas 

quanto transversais. 
 

 

Área 
 

 

Gestão 
 

 

Segmento 
 

 

Educação 
 

 

Competência Geral 
 

Identificar e compreender o pensamento 

empreendedor, elaborar planejamento de 

aulas, projetar modelos de negócios, criando, 

exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas 
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para serem aplicadas através de situações 

desafiadoras que deveram ser solucionadas 

pelos participantes que comprovem sua 

resolução em senso comum. 
 

 

Requisitos de Acesso 
 

Ter concluído curso técnico de nível médio 

ou curso de graduação realizados no Brasil. 
 

 

 

2.2 UNIDADES DE COMPETÊNCIA 

 

 

Unidade de Competência 1 

 

 

Identificar e compreender o pensamento 

empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, 

registrando e utilizando ideias inovadoras a 

partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras 

que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução 

em senso comum. 

 

 

Unidade de Competência 2 

 

 

Elaborar planejamento de aulas, criando, 

exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências 

empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser 

solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

 

 

Unidade de Competência 3 

 

 

Projetar modelos de negócios, criando, 

exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências 

empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser 

solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 
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2.3 ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA E PADRÕES DE 

DESEMPENHO 

 

 

Unidade de Competência 1 
 

Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias inovadoras a 

partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de situações 

desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que comprovem sua 

resolução em senso comum. 

 
 

Elementos de Competência 
 

 

Padrões de desempenho 
 

 

Identificar o nível de compreensão das 

atividades docentes com foco no 

empreendedorismo. 

 

 

Realizando Brainstorming para coleta de 

relatos de experiências empreendedoras. 
 

Elaborando textos hipotéticos que descrevam 

situações que sejam utilizadas no 

empreendedorismo. 
 

Realizando autoavaliação dos textos 

elaborados com registro da identificação dos 

processos que concernem empreendedorismo 

e atitudes inovadoras. 
 

Listar pontos dos textos elaborados que 

contenham possíveis problemas, fatores de 

risco, desafios a vencer. 
 

 

Desenvolver a cultura da metodologia 

para identificação dos conhecimentos 

empíricos expostos pelos discentes. 

 

 

Identificando os tipos de empreendedorismo. 
 

Reconhecendo a sequência dos 

procedimentos para elaboração de ideias 

inovadoras. 
 

Definindo meios para um empreendedorismo 

sustentável. 
 

 

Elaborar situações desafiadoras que 

identifiquem o nível de compreensão 

do empreendedorismo. 

 

 

Elaborando situações hipotéticas que 

possuam um contexto voltado para o 

empreendedorismo. 
 

Realizando auto avaliação para diagnosticar 

o que pode ser implementado para melhorar a 

atratividade da situação. 
 

 

Elaborar situações desafiadoras que 

desenvolva a cultura do aprendizado 

com foco no empreendedorismo. 
 

 

Elaborando situação de aprendizagem que 

contenham ações estruturantes do estudo com 

empreendedorismo. 
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Unidade de Competência 2 

 

Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

 

 

 

Elementos de Competência 

 

 

Padrões de desempenho 

 

 

Atuar em planejamentos das atividades 

docentes com foco no 

empreendedorismo. 

 

 

Realizando levantamento de dados 

do plano de trabalho atual. 

 

Utilizando técnicas de análise para 

comparação do plano de trabalho 

atual e do que pode ser 

implementado. 

 

Sugerindo melhorias no plano de 

trabalho 

 

 

 

Atuar na atividade docente com foco em 

elaboração dos planos de ensino 

voltados ao desenvolvimento do 

empreendedorismo na aprendizagem. 

 

 

Elaborando planos de ensino com 

estratégias baseadas em situações 

desafiadoras. 

 

Seguindo procedimentos pré-

determinados para padronização das 

situações de aprendizagem. 

 

Utilizando plano de curso para 

orientação dos dados necessários ao 

desenvolvimento. 
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Unidade de Competência 3 

 

Projetar modelos de negócios, criando, exteriorizando, registrando e utilizando 

ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas 

através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

 

 

Elementos de Competência 

 

 

Padrões de desempenho 

 

 

Gerenciar planejamento das atividades 

docentes. 

 

 

Definindo aspectos de 

experimentação e validação das 

atividades docentes; 

 

Identificar variáveis do processo de 

experimentação que possam gerar 

conflitos de aplicações das 

estratégias de ensino; 

 

Aplicando conceitos e formas de 

gerir e mediar conflitos na validação 

de atividades docentes. 

 

 

Definir cronogramas das atividades 

docentes considerando o plano de 

trabalho e as necessidades de 

capacitação. 

 

 

Desenvolvendo mapeamento das 

atividades docentes. 

 

Elaborando modelos de planilhas 

para registro, controle e análise dos 

resultados nos procedimentos. 

 

Relacionando necessidades de 

capacitações através de entrevista 

com docentes. 

 

 

Atuar na mediação do desenvolvimento 

de situações desafiadoras foco no 

empreendedorismo. 

 

 

Aplicando gestão de processos para 

orientação, avaliação e correção do 

desenvolvimento do planejamento 

das atividades docentes. 

 

Elaborando situações de 

aprendizagem para buscar 

desenvolvimento das capacidades 

inerentes. 
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2.4 DESENHO CURRICULAR 

 

Quadro resumo da Organização Curricular 

 

MÓDULOS UNIDADE CURRICULAR CH UC 
CH 

MÓDULO 

INTRODUTÓRIO 

Princípios históricos da 

educação para o trabalho 
20h 

60h Empreendedorismo na 

educação 
20h 

Empreendedorismo no 

trabalho 
20h 

ESPECÍFICO I 

Desenvolvimento de produto 

para iniciação aos negócios de 

mercado 

20h 

70h Gestão de planejamento e 

processos de negócios 
20h 

Metodologia da educação 

empreendedora 
30h 

ESPECÍFICO Il 

Desenvolvimento das 

situações de aprendizagem 

empreendedoras 

30h 

80h 
Desenvolvimento das 

estratégias de ensino com 

empreendedorismo 

30h 

Avaliação das situações de 

aprendizagem e estratégias de 

ensino empreendedoras 

20h 

TOTAL 210h 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

2.5 DETALHAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES 

 

 

MÓDULO: INTRODUTÓRIO 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Princípios históricos da educação para o trabalho 

Carga Horária: 20h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

Objetivo Geral:  investigar os princípios básicos e fundamentos da educação 

profissional no Brasil para compreensão da origem da educação, sua evolução, 

as Leis que estabelecem diretrizes e quais são as perspectivas de futuro. 

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Reconhecer os princípios históricos e 

filosóficos da educação profissional. 

 Diferenciar as etapas de evolução da 

educação profissionalizante. 

 Demonstrar conhecimento das Leis 

que regem a educação no Brasil. 

 Identificar quais perspectivas podem 

ser implementadas na educação 

profissional. 

 

 Nascimento do ensino 

profissional; 

 Evolução do ensino 

profissionalizante; 

 Decreto Lei; 

 Reformas e perspectivas. 
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MÓDULO: INTRODUTÓRIO 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Empreendedorismo na educação 

Carga Horária: 20h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

Objetivo Geral:  inspirar os participantes no desenvolvimento das qualidades e 

habilidades para enxergar as oportunidades com proatividade e confiança. 

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Reconhecer o relacionamento da 

educação com empreendedorismo. 

 Analisar métodos utilizados no 

empreendedorismo na educação. 

 Identificar quais qualidades e 

habilidades devem ser utilizadas no 

empreendedorismo. 

 Diferenciar os níveis de educação 

para adequar a melhor estratégia 

utilizando o empreendedorismo. 

 Atuar na educação com pensador de 

empreendedor. 

 

 Princípios do 

Empreendedorismo; 

 Evolução do pensamento 

empreendedor; 

 Concepções e teorias da 

educação, métodos e práticas 

pedagógicas; 

 Educação empreendedora nos 

níveis e modalidades de ensino; 

 Ciclo de aprendizagem 

vivencial. 
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MÓDULO: INTRODUTÓRIO 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Empreendedorismo no trabalho 

Carga Horária: 20h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

UC3: Projetar modelos de negócios, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

Objetivo Geral:  inspirar os participantes a criar oportunidades de trabalho 

para a comunidade local utilizando os princípios do empreendedorismo no 

início da relação com o trabalho. 

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Reconhecer os princípios do 

empreendedorismo para criação de 

oportunidades de trabalho. 

 Participar com ideias de inovação 

nos grupos de trabalho. 

 Aplicar os conhecimentos da 

legislação trabalhista. 

 Ecossistema empreendedor; 

 Relacionamento entre trabalho, 

educação e formação técnica 

profissional em interface com a 

educação empreendedora; 

 Empreendedorismo por 

oportunidade; 

 Trabalho precário e 

empreendedorismo feminino no 

Brasil; 

 Legislação do trabalho 

empreendedor. 
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MÓDULO: ESPECÍFICO I 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Desenvolvimento de produto para iniciação aos negócios 

de mercado 

Carga Horária: 20h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

UC3: Projetar modelos de negócios, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

 

Objetivo Geral:  desenvolver soluções inovadoras para problemáticas da 

comunidade relacionadas a geração de oportunidades para emprego.  

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Reconhecer situações problemáticas 

com falta de empreendedorismo. 

 Realizar diagnóstico para situações 

que necessitam de inovação. 

 Atuar no desenvolvimento de 

soluções empreendedoras para 

necessidades de inovação. 

 

 Ambientes de inovação; 

 Características do 

comportamento empreendedor; 

 Empreendedorismo inovador; 

 Metodologia da pesquisa-ação. 
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MÓDULO: ESPECÍFICO I 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Gestão de planejamento e processos de negócios 

Carga Horária: 20h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

UC3: Projetar modelos de negócios, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

 

Objetivo Geral:  desenvolver a capacidade de orientar, avaliar e mediar o 

desenvolvimento dos modelos de negócios.  

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Orientar equipes no 

desenvolvimento de modelos de 

negócios. 

 Avaliar a elaboração dos modelos de 

negócios. 

 Intervir em situações de 

desenvolvimento dos modelos de 

negócios para correção e 

aprimoramento da elaboração. 

 Planejamento estratégico 

pessoal; 

 Gestão do tempo e prioridades; 

 Empreendedorismo corporativo; 

 Conceito de valores do produto 

ou negócio; 

 Visão do empreendedor do 

futuro; 

 Gestão de pessoas e negociação 

de conflitos nas relações 

 Gestão de projetos e processos. 
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MÓDULO: ESPECÍFICO I 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Metodologia da educação empreendedora 

Carga Horária: 30h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

UC3: Projetar modelos de negócios, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

 

Objetivo Geral:  desenvolver capacidades e métodos de elaborar estratégias de 

ensino empreendedoras na educação profissional. 

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Reconhecer as características da 

metodologia do empreendedorismo. 

 Expressar os fundamentos da 

comunicação. 

 Participar da definição de critérios 

para o alcance de soluções. 

 Elaborar situações de aprendizagem 

com foco no empreendedorismo. 

 Características, tendências e 

metodologias; 

 Análise e contexto de estudos 

empreendedores; 

 Aplicação da linguagem na 

comunicação; 

 Métodos participativos na 

geração do conhecimento 

coletivo. 
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MÓDULO: ESPECÍFICO II 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Desenvolvimento das situações de aprendizagem 

empreendedoras 

Carga Horária: 30h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

Objetivo Geral:  criar situações de aprendizagem voltadas para a concatenação 

do ensino da educação profissional utilizando o empreendedorismo. 

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Avaliar os níveis de 

empreendedorismo nas pessoas. 

 Criar oportunidades de 

empreendedorismo. 

 Criar situações de aprendizagem 

empreendedoras  

 Avaliação do perfil 

empreendedor; 

 Processos criativos para 

elaboração de implementações; 

 Experimentação do 

empreendedorismo no mercado de 

inovação; 

 Vantagens competitivas 

sustentáveis; 

 Identificação das oportunidades 

de inovação; 

 Produção de situações de 

aprendizagem para solucionar 

problemas nos ambientes 

educacionais. 

 Produção de situações de 

aprendizagem relacionadas com 

as disciplinas de um curso. 
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MÓDULO: ESPECÍFICO II 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Desenvolvimento das estratégias de ensino com 

empreendedorismo 

Carga Horária: 30h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

 

Objetivo Geral:  desenvolver estratégias de ensino para aplicar em aulas de 

educação profissional com foco no empreendedorismo. 

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Elaborar planos de negócios. 

 Desenvolver planos de ensino 

utilizando estratégias de ensino com 

educação empreendedora. 

 Elaborar cursos de aperfeiçoamento 

profissional com utilização da 

educação empreendedora. 

 Criar situações de aprendizagem 

para disciplinas com situações 

desafio empreendedoras. 

 

 Elaboração dos planos de ensino 

utilizando o empreendedorismo; 

 Elaboração dos planos de ensino 

utilizando planos de negócios. 
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MÓDULO: ESPECÍFICO II 

Perfil profissional: Professor Empreendedor 

Unidade Curricular: Avaliação das situações de aprendizagem e estratégias de 

ensino empreendedoras 

Carga Horária: 20h 

Unidades de Competência: 

UC1: Identificar e compreender o pensamento empreendedor, com uma visão 

empreendedora, criando, exteriorizando, registrando e utilizando ideias 

inovadoras a partir das experiências empíricas para serem aplicadas através de 

situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos participantes que 

comprovem sua resolução em senso comum. 

UC2: Elaborar planejamento de aulas, criando, exteriorizando, registrando e 

utilizando ideias inovadoras a partir das experiências empíricas para serem 

aplicadas através de situações desafiadoras que deveram ser solucionadas pelos 

participantes que comprovem sua resolução em senso comum. 

 

Objetivo Geral:  aprender como funciona os tipos de avaliação e aplicar os 

tipos de avaliação para desenvolver o empreendedorismo na educação 

profissional. 

CONTEÚDOS FORMATIVOS 

Fundamentos Técnicos e Científicos Conhecimentos 

 Reconhecer os critérios de avaliações 

com funções diagnósticas, formativas 

e somativas. 

 Elaborar avaliações com foco no 

empreendedorismo. 

 Aplicar avaliações inovadoras. 

 

 Tipos de avaliações; 

 Seleção dos critérios de 

avaliação; 

 Elaboração e aplicações dos 

tipos de avaliações. 
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3. RESUMO DAS UNIDADES CURRICULARES 

 

Como não teremos a oportunidade de trabalhar diretamente com os 

assuntos abordados nas Unidades Curriculares, me propus a descrever um pouco 

de cada uma delas sem me preocupar com o detalhamento completo, ou seja, será 

apenas uma breve descrição. 

 

3.1 PRINCÍPIOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO PARA O 

TRABALHO 

 

Viajando pelo tempo, estudaremos quem foram os precursores do 

empreendedorismo, que deixaram seus nomes com suas influências para o 

desenvolvimento da educação profissionalizante no Brasil e no mundo, 

esclarecendo os pontos chaves do porquê chegamos até aqui, nesse momento em 

que estudaremos sobre o empreendedorismo. 

Os princípios históricos da educação são os fatos sob registros de 

pensamentos que temos, para saber o que aconteceu em outros momentos, como 

exemplo nas aplicações iniciais e seu desenvolvimento até o momento atual, em 

que nos encontramos perante as legislações e as diretrizes impostas para 

seguimento de regras e requisitos necessários a formação dos educandos. Se 

caracteriza por envolver diversos estudiosos que deram sua opinião para 

solucionar as questões momentâneas de cada época e geração. É aplicada no 

contexto de saber de onde vimos, onde estamos e para onde podemos ir. 

 

3.2 EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO 

 

A educação evoluiu quando chegou o momento de alguns pensadores 

justificarem que precisávamos utilizar o pensamento crítico para o bem comum. 

Mesmo assim, a classe dominante conseguiu ditar regras que deixassem essa 

evolução em dúvida perante a contrapartida que as classes baixas teriam se 

tivessem que estudar proficuamente, deixando-os ludibriados para que pensassem 

que a saída era apenas a profissionalização o quanto antes podiam. Por isso, 

veremos nessa Unidade Curricular como devemos nos objetivar, na busca pelo 
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desenvolvimento de nossas qualidades pessoais a fim de que possamos escolher o 

que devemos ser e não o que nos deixarem como alternativa. 

 

3.3 EMPREENDEDORISMO NO TRABALHO 

 

A forma de trabalhar vem mudando a cada instante pelas necessidades que 

surgem de inúmeras formas e origens. Podemos achar que essas constantes 

modificações são bons motivos, pois essas necessidades de mudar a forma de 

trabalhar também trazem oportunidades de debater os procedimentos 

operacionais, os perfis profissionais esclarecendo para os trabalhadores quais as 

opções que poderemos ter de independência trabalhista. Aqui estudaremos as 

formas de trabalho com o empreendedorismo classificando os ambientes de 

inovação, tanto nas dependências de trabalho formal, como também nas 

comunidades de trabalho informal, nas associações de trabalhadores e em grupos 

de moradores das cidades, bairros, lugarejos, etc. 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA INICIAÇÃO AOS 

NEGÓCIOS DE MERCADO 

 

Trabalhar com empreendedorismo remete ao desejo de montar o próprio 

negócio e ser independente financeiramente. Para isso, temos que saber quais 

etapas deveremos planejar, e quais atividades são imprescindíveis para a 

realização de um projeto para comercialização de produtos. Nessa U.C. 

estudaremos como pesquisar se o tipo de negócio que temos em mente poderá 

funcionar, sem que tenhamos muitos obstáculos a superar, ou ainda, amenizar os 

riscos que teremos de correr. Veremos aqui, a montagem de um modelo de 

negócio, estudando suas características e os “porquês” de cada tópico para um 

bom planejamento e controle dos valores investidos. 
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3.5 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

 

Para termos o controle de um planejamento ou processo de negócios, 

devemos saber como lidar com as pessoas, as Leis, os formulários, os impostos, 

os procedimentos que são legalizados a fim de que todos tenham direitos e 

deveres iguais perante as suas classes sociais distintas. 

Faremos nessa disciplina, uma atividade de pesquisa e simulação da utilização das 

Leis trabalhistas que regem os tipos de empreendimentos. 

 

3.6 METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

Para desenvolvermos nosso pensamento empreendedor, devemos buscar a 

metodologia que melhor acharmos como identificação de pensamento e 

atividades, para poder obter um melhor aproveitamento e assimilação dos 

assuntos concernentes ao tipo de aplicação que desejamos. Nesse momento, 

estudaremos a aplicação do empreendedorismo em sala de aula, na forma de como 

devemos aproveitar o nosso conhecimento empírico, juntamente com as 

experiências dos nossos alunos para mostrar aos alunos como essas experiências 

são muito úteis na construção de uma nova capacidade técnica que almejamos 

desenvolver em nós e nos nossos alunos. 

 

3.7 DESENVOLVIMENTO DAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

EMPREENDEDORAS 

 

Para implementar a metodologia da educação empreendedora, é 

fundamental que o professor compreenda os princípios e seus fundamentos para 

tomar decisões com autonomia, melhorando sempre a prática pedagógica. 

Portanto, indicaremos como planejar e desenvolver a atuação docente em 

sequência de percepções e atividades que podemos concretizar. Um fluxo de 

ações será demonstrado para sequenciar o planejamento e a execução das práticas 

que exemplificam as capacidades técnicas no processo de ensino e aprendizagem. 
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3.8 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO COM 

EMPREENDEDORISMO 

 

A definição das estratégias de ensino é uma etapa de composição do plano 

de ensino, que deve contemplar quais atividades devemos exercitar antes de 

aplicarmos a situação de aprendizagem com os alunos. As estratégias devem 

concatenar algumas capacidades técnicas relacionadas com alguns conhecimentos 

que transmitam uma atuação do aluno na prática de trabalho.  Então, trataremos 

aqui tarefas com formatos acadêmicos e também com cenários do cotidiano dos 

alunos para poderem ter visões diferentes do mesmo assunto a ser tratado e 

compreender que podemos aplicar uma situação desafiadora em várias aplicações 

de desenvolvimento do cognitivo, incentivando o pensamento criativo e à 

inovação. 

 

3.9 AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM E 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO EMPREENDEDORAS 

 

Para verificarmos se estamos executando a prática docente como o 

planejado e ajustando perante o perfil de cada aluno, devemos aplicar avaliações 

em vários momentos da prática pedagógica. Assim uma sugestão bastante 

utilizada para essa verificação é a utilização das avaliações com função 

diagnóstica, formativa e somativa. Portanto, aqui envolveremos os alunos, que são 

professores também a incentivar os participantes a obter uma análise através de 

registros para seu desempenho, também para a definição de seus objetivos e 

critérios de avaliação, fazendo assim uma estatística da assimilação dos 

conhecimentos com uma autoavaliação. 
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4. SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM COMO EXEMPLO 

 

A situação de aprendizagem deve ser definida por um objetivo no qual 

englobe vários aspectos desenvolvidos em uma Unidade Curricular ou em partes 

do curso proposto que ajudem a confirmar a assimilação dos conhecimentos 

estudados. No caso aqui iremos elaborar uma situação desafiadora, onde os alunos 

desenvolvam atividades que unam várias UCs. 

 

Para podermos elaborar uma situação de aprendizagem, devemos seguir 

alguns procedimentos para elencar as etapas que o aluno deverá seguir utilizando 

um formulário que facilite suas operações. 

 

O tipo de situação de aprendizagem pode se enquadrar em quatro tipos: 

 

 Situação problema; 

 Projeto; 

 Pesquisa; 

 Estudo de caso. 

 

Aqui iremos propor um projeto para fabricação de uma máquina 

denominada Torno Automático. Tal fabricação deverá ser iniciada por um plano 

de negócios que utilize o CANVAS como modelo. Daí iremos compilar os dados 

que serão necessários a execução do projeto. 

 

Precisaremos obter os dados que serão necessários de uma ocupação 

comum a todos os participantes do curso para que os assuntos que serão tratados 

tenham coerência em debates e possuam esclarecimentos voltados para o mesmo 

ramo de atuação. 

 

Aqui iremos tratar de uma Unidade Curricular do curso técnico em 

Eletromecânica que possui várias Unidades Curriculares voltadas para o segmento 
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da indústria e está localizada nos eixos tecnológicos de automação industrial, 

mecânica industrial e informática industrial. 

4.1 PLANO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

PLANO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM Nº 01 

Descrição do contexto dessa situação de aprendizagem 

Unidade Operacional: SENAI Barra do Ceará 

Curso: Eletromecânica                                                                          

Modalidade: Técnico 

Turma: 2017.1                                                                Módulo: Específico III 

Docente (s): Magno Stedile 

Unidade Curricular: Desenvolvimento de Projetos de Sistemas 

Eletromecânicos (300 horas) 

Unidade (s) de Competência: UC1, UC2 e UC3 

Título da situação de aprendizagem: Fabricação de um torno automático  

 

Descritivo da atividade desafiadora, contextualizada, com suas especificações 

técnicas: 

 

A indústria STEDILE AUTOMATION deseja fabricar tornos automáticos com preços 

razoáveis para o mercado de peças de máquinas industriais que necessitam de reposição 

em suas manutenções corretivas. Você é um técnico empreendedor que deverá elaborar 

um projeto que descreva todas as etapas de viabilidade do produto e construção da 

máquina protótipo de acordo com os critérios elencados pelo gerente operacional, e para 

alcançar estes objetivos deve-se desenvolver as seguintes atividades: 

 
1: Identificar o grupo de alunos que executará as etapas das atividades descritas. 

2: Realizar Brainstorming para definir atividades, tarefas, operações, procedimentos, 

recursos, requisitos e metas. 

3: Elaborar um modelo de negócio utilizando o CANVAS para as etapas do memorial 

descritivo. 

4: Descrever as etapas do projeto utilizando o guia PMBOK (Conjunto de Práticas para 

Gestão de Projetos).  

5: Elaborar a análise de risco para controle dos riscos da atividade. 

6: Descrever quais equipamentos de proteção serão necessários e quando serão 

utilizados. 

7: Identificar quais são as Normas Regulamentadoras de cada etapa. 

8: Elaborar um fluxograma que descreva a sequência das atividades a serem executadas. 

9: Elaborar uma apresentação do projeto por equipes e cada equipe apresentando sua 

etapa. 

10: Elaborar relatório de execução dos trabalhos de planejamento. 

 
 

Estratégia da situação de aprendizagem: 
 

(   ) Situação-Problema  ( X ) Projeto   (    ) Pesquisa   (    ) Estudo de Caso 
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Para o acompanhamento da situação de aprendizagem, devemos utilizar 

um formulário que contemple os critérios a serem definidos no plano de ensino da 

Unidade Curricular. 

Os critérios a serem acompanhados serão: 

  

 Descrição das atividades; 

 Carga horária; 

 Resultados esperados; 

 Fundamentos técnicos e científicos; 

 Conhecimentos; 

 Critérios de avaliação; 

 Registro do nível de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante da decisiva ordem de melhorar nossas atitudes, me sinto grato por 

ter a oportunidade de expressar minhas opiniões acerca de conhecimentos em 

mim abastecidos por gigantes que se encontram do outro lado do país. Mesmo 

assim, me senti amparado de ajuda no desenvolvimento de todas as nossas 

atividades que nos foram impostas, onde dei o que há de melhor em mim para 

compilar esse trabalho com os conhecimentos adquiridos no nosso curso de Pós-

graduação em Educação Empreendedora. 

Tendo esses conhecimentos desenvolvidos em meu cognitivo, pude 

desenvolver um curso de aperfeiçoamento para ajudar meus colegas de sala de 

aula e laboratórios educacionais a criarem situações de aprendizagem que 

facilitem o desenvolvimento do cognitivo voltado para o pensamento 

empreendedor e se não aplicar as mediações a fim de que os alunos aproveitem 

algum modelo proposto para seu aprendizado dentro do seu limite de 

conhecimento. 

Tive que adotar uma metodologia já consagrada em alguns ambientes 

educacionais, por se tratar de uma metodologia inovadora e que demonstra as 

reais necessidades através de suas avaliações diagnósticas, qualitativas e 

somativas. Podendo verificar o nível de desenvolvimento que cada aluno pode 

alcançar e dessa forma, determinarmos qual estratégia podemos utilizar diferentes 

para que as   diferenças de aprendizado entre os alunos possam ser ajustadas para 

atender a todos os participantes e agradá-los independente de nivelamento da 

turma, pois cada aluno carrega uma bagagem de conhecimentos empíricos que 

ajudam na sua cognição. 

A metodologia por competência instiga os alunos a buscarem o que eles 

não possuem. Dessa forma, a empolgação repassada pelo professor deixa os 

alunos agafanhados por mais conhecimentos e assim eles necessitaram 

desenvolver as habilidades intelectuais e as capacidades técnicas relacionadas para 

passarem a uma nova fase do aprendizado. 
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