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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi elaborar uma proposta pedagógica de um curso inovador de 

capacitação para docentes da educação profissional com a temática educação e empreen-

dedorismo na educação profissional, destinado a professores do Instituto Federal de Edu-

cação Ciências e Tecnologia do Pará Campus Tucuruí. O curso é destinado a 40 profis-

sionais independentes de sua área de formação e será ministrado em 4 módulos durante 

um mês com 1 encontro por semana, as atividades serão desenvolvidas entre estudos 

teóricos e práticas inovadoras. Espera-se que ao final do curso os professores tenham 

uma nova concepção de ensino do empreendedorismo na educação profissional e desta 

forma possam contribuir com práticas inovadoras em suas aulas, despertando assim em 

seus alunos iniciativas empreendedoras importantes para sua vida profissional. 
 

 
Palavras-chaves:  Educação, Empreendedorismo, educação profissional 
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1. Introdução                                                                                                       8 

 
A presente proposta metodológica apresentada neste trabalho constitui-se 

etapa final do Programa de Pós-Graduação em Educação Empreendedora realiza-

do pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em parceria com o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Go-

verno Federal do Brasil. 

  Escolheu-se para o desenvolvimento deste trabalho produzir uma proposta 

pedagógica de um curso inovador de capacitação de professores tendo como pú-

blico alvo professores da educação profissional, a proposta apresentada insere-se 

contexto que aborda as vertentes entre de educação, trabalho e empreendedorismo. 

Escolheu-se esse tema está relacionado com uma vivencia em um ambiente edu-

cacional de educação profissional, lugar este em que me relaciono com professo-

res de vários níveis de ensino e diversas modalidades de educação nos cursos que 

são oferecidas pelo Campus Tucuruí do IFPA, o mesmo abrange modalidades de 

ensino em três níveis como educação integrada ao ensino médio, subsequente 

(destinado aos alunos que já concluíram o ensino médio) e educação de jovens e 

adultos (EJA). Desta forma espero que estas experiências com esses diferentes 

públicos possam contribuir na elaboração de uma proposta curricular inovadora 

sobre empreendedorismo na educação profissional que esteja intimamente vincu-

lada a educação e ao trabalho. 

A organização curricular foi elaborada de forma a oferta capacitação para 

professores que atuam nos diferentes níveis e modalidade de ensino de forma arti-

culada e com o objetivo de capacitar os mesmos para que possam desenvolver e 

despertar em seus alunos o espirito empreendedor bem como fazer com que os 

mesmos se tornem multiplicadores e possam contribuir com o desenvolvimento e 

crescimento de sua região. A estrutura curricular desta capacitação é baseada em 

metodologias diferenciadas que leva em consideração a interdisplinalidade, a con-

textualização com enfoque teórico e prático bem como na flexibilização da estru-

tura curricular para que desta maneira todos possam estar cientes das transforma-

ções que ocorrem no mundo do trabalho.  

Aranha (2016 p.43) em seu livro descreve um estudo realizado por uma 

empresa de software que mostra que nos próximos anos a tecnologia deve modifi 
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car o mundo do trabalho, melhorar as relações de trabalho e consolidar tendências 

que já existem, mais ainda são vistas com receio. Para este autor o trabalho tende a 

ser cada vez mais individual, lançando mão de habilidades e competências, mais o 

conhecimento deve ser produzido em rede, onde cada indivíduo deve planejar sua 

vida profissional, preparando-se para estabelecer relações solidas em rede para a 

produção do conhecimento. 

Falar sobre empreendedorismo na educação profissional atualmente é de 

grande importância, pois vivemos em uma sociedade moderna em que novas tec-

nologias surgem e avançam a passos longos, neste cenário observa-se que o mun-

do transformou-se de uma forma intensa nos últimos tempos no qual passou-se 

rapidamente da chamada era industrial para a que se conhece hoje como a era do 

conhecimento a partir da qual surgem novas tecnologias em todos os setores e 

com isso torna-se de extrema importância que os indivíduos estejam cientes e a-

daptados a todas essas mudanças e preparados para as novas exigências do merca-

do de trabalho.  

Desta forma o público alvo dessa proposta serão professores da educação 

profissional do Campus Tucuruí do IFPA, sem distinção de área de formação, es-

pera-se que a mesma contribua para desperta uma ampla visão para implementa-

ção do empreendedorismo em cada curso da instituição e que os professores en-

contrem na atual proposta um direcionamento para trabalharem com educação 

empreendedora dentro da escola, nesse sentido a proposta torna-se viável a medida 

que  há uma necessidade de restruturação dos modos de ensino e o currículo da 

educação profissional pois a mesma deve acompanhar todas as evoluções das no-

vas tecnologias adaptando-se de forma eficiente para que possa formar mão obra 

adequada e de acordo com as perspectivas atuais e futuras do mercado de trabalho. 

Neste contexto Zardo (2010, p12), afirma que a ciência e a técnica assumem cada 

vez mais o papel central de todas as dimensões da vida e desta forma surge a ne-

cessidade de instituições especificas tanto para a produção em padrões científicos, 

quanto para o acesso aos mesmos nos processos educativos das novas gerações. 
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2. Justificativa 

A educação escolar formal busca pautar-se por concepções, teorias, concei-

tos e métodos de produção e sistematização de conhecimentos com o fim de pre-

parar novas gerações para uma dupla e inseparável necessidade: inserir-se na vida 

social exercendo seu papel de cidadão consciente e ativo na construção de socie-

dades democráticas e de ter domínio das bases e conhecimentos científicos e téc-

nicos que lhe permitam inserir-se de forma criativa, competente, eficiente e inova-

dora no processo produtivo (ZARDO, 2010 p. 13). 

Dentre as finalidades dos institutos federais criadas pela lei 11.892 está a 

de realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedo-

rismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Desta for-

ma analisando o planejamento didático pedagógico do ensino do Campus Tucuruí 

do IFPA foi encontrado apenas um único tópico que cita empreendedorismo e com 

o mesmo estando relacionados as atividades de extensão.  

Art. 16 As atividades de extensão no IFPA objetivam: 

III) desenvolver ações de integração do IFPA com a comunidade nas áreas 

de acompanhamento de egressos, empreendedorismo, estágios e visitas técnicas, imple-

mentando o Observatório do Mundo do Trabalho e as políticas que regem essas ações. 

No que se refere a conteúdos sobre empreendedorismo na grade curricular 

dos cursos oferecidos pela instituição observou-se que na maioria dos cursos a-

borda somente a disciplina empreendedorismo e cooperativismo e que as mesmas 

só são oferecidas nos anos finais dos cursos. 

Desta forma verifica-se que o estudo do empreendedorismo neste campus é 

pouco difundido no meio acadêmico, assim diante das ausências de propostas em-

preendedoras torna-se necessário e viável a implementação de ações que voltem 

para o estudo do empreendedorismo de forma teórico e prática envolvendo todos 

os segmentos que estão comprometidos com o processo educacional como profes-

sores, pais e alunos e que seja elaborado com uma metodologia que possa incluir 

todos em um só cenário, a partir da capacitação de todos os docentes para que des-

ta forma possa atingir as demais classes envolvidas no processo. 
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3. Conhecendo o Campus Tucuruí do IFPA  

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) é 

uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e mul-

ticampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas dife-

rentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos 

e tecnológicos e as suas práticas pedagógicas, o mesmo foi criado pelo Art. 5°, 

inciso XX, da Lei n° 11.892, de 29/12/2008 pela integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Pará (CEFET) e das Escolas Agrotécnicas Federais de 

Castanhal e de Marabá (EAFC/EAFMA). 

A Portaria nº. 1.769, de 21/12/94 criou a antiga Unidade de Ensino Des-

centralizada de Tucuruí – UnED, pertencente à então Escola Técnica Federal do 

Pará (ETFPA), hoje IFPA – Campus Tucuruí, inaugurada em 10/04/1995, para 

viabilizar o projeto de interiorização do ensino técnico profissionalizante que visa 

à formação de mão-de-obra especializada para atender às necessidades das empre-

sas da região sudeste e sul do estado do Pará atendendo desta forma ao projeto de 

interiorização da educação profissional de nível técnico e tecnológico que visa à 

formação do cidadão produtivo, capaz de atender às necessidades e as mudança 

ocorridas no mundo do trabalho. 

O IFPA Campus Tucuruí está localizado na microrregião de Tucuruí com 

área total de 38.337 km² pertence à mesorregião Sudeste do Pará. Sua população 

foi estimada em 2009 pelo IBGE em 330.577 habitantes e formada por seis muni-

cípios (Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Itupiranga, Novo Repartimento 

e Tucuruí). 

O campus conta atualmente segundo dados da secretaria academia com 

675 alunos matriculados divididos entres as modalidades de ensino profissional de 

médio integrado e subsequente, distribuídos em três turnos e com universo de 83 

professores que atuam nas diversas áreas e modalidades de ensino.   

Assim diante da grandiosidade e importância do campus Tucuruí para re-

gião torna-se de suma importância a implementação de um curso de capacitação 

sobre empreendedorismo que possa atender docentes da educação Profissional e  
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Tecnológica deste campus, podendo assim colaborar de forma eficaz para um me-

lhor desenvolvimento da região através de iniciativas empreendedoras elaboradas 

de forma eficiente. 

A realização desta capacitação para professores do campus Tucuruí do 

IFPA é importante para que os mesmos possam despertar em si e em seus alunos 

uma cultura empreendedora inovadora e eficaz fazendo com que os eles descu-

bram e aprimorem seu potencial empreendedor para que possam gerar emprego e 

renda nas regiões em que vão atuar. 
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4. Empreendedorismo Inovador na Educação profissional. 

 
Segundo Lopes e Torkomian (2014), a origem do termo Empreendedoris-

mo data do século XVIII e XIX com Say (1816), e Schumpeter (1928). Say é con-

siderado o pai do empreendedorismo, por ter exposto inicialmente as suas bases, o 

mesmo distinguia os empreendedores dos capitalistas, os primeiros associavam a 

inovação e considerava-os agentes de transformações econômicas e sociais. Quan-

do se refere a Schumpeter o mesmo é considerado o fundador do campo do em-

preendedorismo, defendeu o conceito de destruição criativa, que se refere a um 

processo de mutação, no qual os indivíduos, o ambiente e os demais fatores que 

nele convivem estão em permanente renovação, concepção que reforça a impor-

tância da inovação para a formação do empreendedor.  

No Brasil, a primeira disciplina de empreendedorismo aconteceu em 1981, 

na Escola Superior de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) de São Paulo e sua entrada no Brasil tem um grande recorte ainda mais 

restrito do que a perspectiva econômica ligada as inovações tecnológicas como 

elementos fundamentais ao desenvolvimento (ZARDO, 2016 p.35). 

Quando se refere a Educação Empreendedora dentro da escola a mesma 

proporciona opções, oportunidades e possibilidades de aprendizado ao educando 

que vai além dos conceitos puramente técnicos, proporcionando a eles um cami-

nho novo, pautado em descobertas em direção ao desenvolvimento e ao cresci-

mento profissional com intuito provocar uma mudança de comportamento 

(LOPES E TORKOMIAN, 2014). 

Assim partindo para o cenário atual da pesquisa que se constitui em criar 

uma proposta de um curso inovador para professores da educação profissional, 

observa-se que a mesma se constitui em um objeto viável e eficaz para professores 

que trabalham com educação profissional, nesse sentido é importante ressaltar a 

importância da articulação entre educação profissional, empreendedorismo e as 

transformações que ocorrem no mundo atual. Para Lopes e Torkomian (2014) a 

educação hoje, diante de um mundo complexo e dinâmico impõe processo educa-

tivo complexo e diversificado, de maneira que estimulem novas habilidades, atitu- 

des e conhecimentos capazes de dar oportunidades aos alunos para desenvolverem 
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seus potenciais. 

Quando nos referimos a articulação entre educação profissional e educação 

empreendedora podemos citar os estudos de Vasconcelos et.al. (2012), que tem 

como objetivo discutir o papel da educação profissional na atualidade visando 

promover uma reflexão sobre a função do docente e das metodologias de ensino 

bem como uma proposta de educação profissional relacionada a educação empre-

endedora. Em seu estudo o autor se propõe em discutir o papel da educação pro-

fissional diante da realidade atual com ênfase no dialogo sem deixar de lado sua 

natureza crítica e para isto fundamentou-se nas teorias da educação profissional 

com o objetivo de colocar em dialogo diferentes pontos de vista, desta forma o 

texto destaca que sua proposta principal é colocar ou recolocar o docente  como 

intelectual baseados nas teorias de Gramsci (2006) e Giroux (1997), com o objeti 

vo de buscar conceitos e os contextos inerentes as metodologias de ensino e apre-

sentar algumas possibilidades de atuação da educação profissional e educação 

empreendedora. 

Vasconcelos et.al. (2012) utilizou-se de uma abordagem descritiva com o 

objetivo fazer uma reflexão de natureza critica vista sobre um ponto de vista polí-

tico reconhecendo e a existência e o significado das relações de dominação. Assim 

o autor dividiu seus objetivos em quatros partes importantes em relação ao ensino 

da educação empreendedora dentro da educação profissional, o primeiro objetivo 

considera a importância resgatar o papel do docente como intelectual, revendo 

questões sobre sua formação e atuação tratando o mesmo como um dos principais 

agentes de transformações dentro da educação para que ele seja um articulador 

entre as concepções metodológicas e a vida em sala de aula, e entre as possibilida-

des de promover a autonomia do aprendiz. 

Na segunda parte o objetivo é refletir de forma geral sobre o papel das prá-

ticas pedagógicas no sentido de contribuir para alcançar os objetivos da educação 

profissional. Nesta mesma linha de raciocínio a terceira parte visa buscar uma 

aproximação com uma proposta de educação profissional com a educação empre-

endedora e colocar a educação empreendedora com uma interseção de fundamen-

tos teóricos. A quarta e última pretensão do autor é provocar o exercício de uma 
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inteligência que possa transcender as questões metodológicas sem diminuir sua 

importância e sem negligenciar os limites da mesma. Para o autor a inteligência 

deve prevalecer sobre as metodologias e os docentes devem ser capazes de cum-

prir uma pratica pedagógica concebida previamente. 

Nesse sentido quando se refere a educação empreendedora o autor entende 

que há várias alternativas a serem estudadas, dentre elas as que tem como objetivo 

a inserção no mercado de trabalho sem que no entanto seja sua finalidade, e sim 

uma educação empreendedora  entendida como processo dinâmico de conscienti-

zação, reflexão, associação e aplicação que envolve transformar a experiência e o 

conhecimento em resultados aprendidos e nesse processo o docente  tem um papel 

importante no processo de transformação social. 

Assim o autor finaliza suas analises Valconcelos (2012) afirma que a esco-

la precisa preparar a sociedade para uma crítica elabora com autonomia e que 

permita ao sujeito construir-se livremente, e cabe a educação profissional uma 

fatia dessa responsabilidade colocando a mesma numa perspectiva mais crítica na 

qual o docente atue como intelectual transformador em um modelo de educação 

profissional baseado na educação empreendedora que possa ser conduzida de for-

ma eficaz pode ser ser autônoma em relação a seus currículos e metodologias com 

o objetivo de criar um sujeito autentico e critico com condições de decidir por 

novos rumos para a coletividade. 

As reflexões do autor contribuem de forma eficiente na estruturação desta 

proposta pedagógica da criação de um curso de capacitação sobre empreendedo-

rismo uma vez que colocar o público alvo da mesma o professor como protagonis-

ta desta ação, pois os mesmos serão sujeitos multiplicadores e transformadores 

dentro da escola. 

Um outro estudo de grande importância sobre empreendedorismo na escola 

é o de Lopes e Torkomian (2014), os mesmos fazem um breve estudo da discipli-

na empreendedorismo no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

sul de Minas como indicador de mudança comportamental e geração de inovação, 

este estudo ira nortear o direcionamento das ações empreendedoras após o curso 

de capacitação oferecido aos professores do Campus Tucuruí do IFPA, para que se  
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possa saber se os caminhos percorridos estão de acordo com os objetivos pré-

estabelecidos na capacitação dos mesmo. 

O principal objetivo de Lopes e Torkomian (2014) é saber se a disciplina 

empreendedorismo e negocio está cumprindo seu papel em promover a inovação e 

a mudança de comportamento para os alunos da educação profissional do IF Sul 

de Minas e se a mesma está promovendo e estimulando novas habilidades, atitu-

des e conhecimentos dos alunos, no sentido em que os mesmos tenham a capaci-

dade de desenvolverem seu potencial independe do curso ao qual estejam vincula-

dos. 

Em sua metodologia os autores utilizaram como instrumento de coleta de 

dados um questionário estruturado que foi aplicado para todos os professores de 

empreendedorismo da instituição. Em seu estudo o autor coloca em discursão se o 

empreendedorismo pode ser aprendido e descreve uma proposta da professora 

Heidi Neck do Babson College em Wellenley nos Estados Unidos em que consiste 

primeiro em permitir que os alunos experimentem a realidade para depois apren-

derem conceitos e por fim construir novas empresas ou produtos. Este tipo de me-

todologia proposta pelo autor discordo plenamente pois é necessário ter uma base 

teórica e principalmente histórica para compreender as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho. Nesse sentido entra o papel da escola na formação do indiví-

duo empreendedor, para Lopes (2010 p. 22) é necessário incentivar o desenvolvi-

mento das habilidades empreendedora entre os alunos desde de cedo com todas as 

atitudes, postura de habilidades empreendedoras, e para isso é importante uma 

continuidade em todos os níveis desde dos anos iniciais até sua formação superior. 

Assim percebe-se que educar para o empreendedorismo é uma tarefa con-

tinua em que seu aprendizado seja constante até o desenvolvimento final do em-

preendedor. Começar mais cedo significa ter mais chance de favorecer o desen-

volvimento de uma série de competências que farão com que os alunos estejam 

bem mais preparados para os desafios da sociedade pós-moderna, em especial com 

a possibilidade de gerar a própria renda/trabalho, deixando de ser dependentes de 

terceiros (LOPES 2010 p. 75). 

O autor finaliza seu estudo citando os eixos norteadores e impulsionastes 

da educação empreendedora que são: a) lei da inovação; b) parceria SEBRAE e  
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Ministério da Educação; c) lei das diretrizes e bases da educação nacional; d) os 4 

pilares da educação para o século XXI da UNESCO. 

No que se refere a lei da inovação, a mesma está organizada em 3 eixos 

norteadores que são as parcerias com as universidades, institutos tecnológicos e 

empresas, desta forma é importante a participação desses entes no processo de 

inovação e estimulo dentro da empresa. O segundo eixo é a parceria entre 

SEBRAE e Ministério da Educação, na qual é criada a disciplina empreendedo-

rismo e a mesma torna-se obrigatória para o ensino técnico com o objetivo de au-

mentar o emprego e desenvolver competências empreendedoras aos alunos do 

ensino técnico. O terceiro eixo norteador é a LDB, em seu texto refere-se que a 

educação profissional deve articular-se de forma inovadora com a educação básica 

dando importância para o desenvolvimento econômico e social e a sua relação 

com vários níveis da educação escolar. O quarto e último eixo descrito pelos auto-

res são os 4 pilares da educação para o século XXI da UNESCO o qual destaca 

que a base da educação deve orientar as instituições de ensino a implementar uma 

metodologia inovadora baseado no desenvolvimento de competências com foco 

no desenvolvimento integral da pessoa, capacitando-a para atuar na sociedade 

moderna e em constates mudanças. 

Segundo os autores esses elementos são imprescindíveis para que se possa 

trabalhar uma educação empreendedora de qualidades fazendo com que os profes-

sores sejam agentes multiplicadores e que possam despertar nos alunos a cultura 

empreendedora para que os mesmos possam se tornar autônomos e possam produ-

zir resultados positivos dentro da sociedade.  

Desta forma todos esses aspectos descritos aqui devem ser levados em 

consideração em nosso curso inovador de capacitação em educação empreendedo-

ra bem como outros aspectos que se mostrarem relevantes durante o desenvolvi-

mento do mesmo. 
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5. Nossa Proposta Empreendedora 

Público alvo: Professores da educação profissional do Campus Tucuruí do IFPA  

Número de vagas: 30  

Carga horaria: 50 horas (40 horas presencial + 10 horas a Distância)  

Aulas por encontro: 4  

Número de Módulos: 04 

Local: Auditório Central do Campus  

Cronograma: o curso será desenvolvido todas as sextas feiras de forma intensiva 

por um período de um mês com a realização de um modulo a cada encontro com 

carga horaria de 4 horas teórico prática. 

 

5.1 Matriz Curricular e Conteúdo Programático  

 A matriz curricular para a capacitação em educação empreendedora está estru-

turada em uma carga horaria de 50 horas das quais serão divididas em 4 módulos 

que será realizada durante em 1 mês, no qual irá desenvolver-se os componentes 

curriculares de formação básica para fundamentar os conhecimentos sobre a edu-

cação empreendedora, de maneira a preparar os docentes com os conhecimentos 

teóricos e práticos a ser utilizada em seu cotidiano. 

 

Modulo I 

 

 

 

Conteúdo Teórico: Empreendedorismo, Edu-

cação empreendedora e inovação. 

 

 Empreendedorismo e educação empre-

endedora vertente históricas e atuais; 

 Educação empreendedora e suas rela-

ções com educação profissional no Bra-

sil; 

 Contextos empreendedores: inovação, 

analises e desenvolvimento. 

 

Ação Prática:  

 Seleção da área de atuação e elaboração 

do plano de ação 

 Atividades a distância 

 

 

Referências  

1. ZARDO, Julia Bloomfield Gama. Educação 

empreendedora: resgate do histórico e dos prin-

cípios constituintes. Brasília, DF: SEBRAE. 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-

neiro. Rio de Janeiro, 2016. 

2. LAUFER, Alfredo. Contextos empreendedo-

res. Brasília, DF: SEBRAE. Pontifícia Universi-

dade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 

2016. 
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Modulo II 

 

 

Conteúdo Teórico: Desenvolvimento de ne-

gócios, empreendedorismo e comportamento 

empreendedor. 

 

 Como ser empreendedor; 

 Analises e pesquisa de mercado; 

 O perfil do empreendedor; 

 Planejamento pessoal, liderança e traba-

lho em equipe; 

 Tipos de empreendedorismo; 

 Empreendedorismo inovador. 

 

Ação Prática:  

 Plano de ação em movimento 

 Atividades a distância 

 

 

Referências 

1.ZAREMBA, Raphael Sacchi. Liderança, atitu-

de e características do comportamento empreen-

dedor, segundo a mesma base referencial do 

Empretec – Brasília, DF: SEBRAE. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, 2016. 

2.COSTA, Eduardo Moreira da. Tipos de em-

preendedorismo. – Brasília, DF: SEBRAE. Pon-

tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 2016. 

 

Modulo III 

 

Conteúdo Teórico: Empreendedorismo e 

inovação na gestão de pessoas, projetos e pro-

cessos 

 Educação para o trabalho;  

 Conhecendo o seu mercado de atuação; 

 Empreendedorismo, inovação e susten-

tabilidade; 

 Gestão de equipes, lideranças e resolu-

ção de conflitos. 

 

Ação Prática: 

 Criar de um produto ou serviço e fazer 

uma análise de mercado para o mesmo; 

 Definir estratégias de vendas para seu 

produto. 

 Atividades a distância 

 

 

Referências 

1. ALMEIDA, Maria Fátima Ludovico de. Mer-

cado, inovação e empreendedorismo por meio da 

Experimentação. Brasília, DF: SEBRAE. Ponti-

fícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, 2016. 

2. MELLO, Eduardo Duprat Ferreira de. Noções 

básicas de gestão de projetos e processos. Brasí-

lia, DF: SEBRAE. Pontifícia Universidade Cató-

lica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2016. 
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Modulo IV 

 

Conteúdo Teórico: Gestão e planejamento de 

negócios. 

 

 Como montar sua empresa; 

 Planejamento eficiente, identificando 

problemas e criando oportunidades. 

 Estratégias de marketing eficientes. 

 

 

Ação Prática:  

 Definir investimento inicial, projeção 

de resultados e taxa de retorno do seu 

produto. 

 Seu produto no mercado desafios e 

possibilidades de sucesso. 

 Atividades a distância 

 Apresentação do seu produto ou servi-

ço criado durante o curso. 

 

Referências 

1. MAGACHO, Lygia Alessandra Magalhães. 

Tipos de empreendedorismo, legislação e aber-

tura de empresas com foco no MEI. Brasília, 

DF: SEBRAE. Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2016. 

2. MELLO, Ruth Espinola Soriano de. Planeja-

mento, modelo e plano de negócios. Brasília, 

DF: SEBRAE. Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

5.2 Nossa Metodologia  

 

O curso será realizado de forma intensiva durante um mês todas as sextas 

feiras, o mesmo está dividido em 4 módulos sendo que em cada encontro será rea-

lizado um modulo que é composto por atividades teóricas e práticas e ao final do 

curso cada aluno recebera um certificado com carga horaria de 60 horas, sendo 40 

horas presencial e 10 horas a distância. Nas aulas teóricas serão realizadas aulas 

expositivas de forma dinâmica com ênfase no diálogo tendo como referência base 

o Curso de Educação Empreendera 2017, utilizado quadro branco, data show, ví-

deos, áudios, leituras e materiais alternativos. Quanto aulas práticas as mesmas 

serão o momento em que os alunos irão associar os conhecimentos teóricos com a 

realidade pratica dos conteúdos estudados, os mesmos terão como objetivo duran-

te as aulas práticas criar um produto ou serviço que será apresentado a todos no 

final do curso. No que se refere as aulas a distância os alunos irão pesquisar um 

determinado assunto do módulo de ensino estudado e farão uma síntese escrita do 

mesmo. A avaliação final será construtiva onde cada aluno irá apresentar seu pro-

duto ou serviço criado durante o desenvolvimento do curso. 
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6. Educação Empreendedora, uma proposta possível 

 
Diante do objetivo deste estudo percebe-se que o mesmo cumpriu seu pa-

pel que tinha como finalidade criar uma proposta de um curso inovador para pro-

fessores da educação profissional, a metodologia utilizada no mesmo é considera-

da flexível e dinâmica uma vez que coloca frente a frente a teoria com a pratica, 

fator este essencial no processo de ensino na atualidade. Para Vasconcelos et. al. 

(2012), é importante que as instituições de ensino implementem metodologias 

inovadoras baseadas no desenvolvimento de competências que privilegiem o de-

senvolvimento integral da pessoa, capacitando-a para atuar na sociedade com toda 

plenitude. 

Para alcançar o objetivo de alavancar o empreendedorismo nas escolas e 

principalmente na educação profissional é necessário capacitar os docentes para 

que os mesmos se tornem multiplicadores dentro do ambiente escolar, fazendo 

com os mesmos utilizem em suas disciplinas metodologias inovadoras que pos-

sam direcionar os alunos para uma visão de futuro do mercado futuro. A educação 

empreendedora baseia-se no auto direcionamento da aprendizagem, no desenvol-

vimento do pensamento crítico, porém, prático e funcional, no desenvolvimento 

pessoal e do cidadão, a mesma trabalha a realização de projetos diretamente rela-

cionado a identidade do estudante e da comunidade estimulando o pensamento 

crítico e inovador, capaz de provocar o progresso econômico por um lado e pro-

gresso do indivíduo por outro (VASCONCELOS et. al. 2012). 

Desta forma é importante que curso de capacitação sobre educação empre-

endedora na escola seja uma ação constates e que os docentes cumpram o seu pa-

pel de educador, prezando sempre por sua qualificação e compromisso com uma 

educação de qualidade capaz de transformar a sociedade na busca de um melhor 

desenvolvimento. 
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7. Cronograma 

 

MÓDULO SEMANA ATIVIDADE 

 

01 

 

1º Semana 

Ação Teórica: Empreendedorismo, Educação empre-

endedora e inovação. 

Ação Prática: 1. Elaboração do plano de ação 

                         2. Atividade à distância  

 

02 

 

2º Semana 

Ação Teórica: Desenvolvimento de negócios, empre-

endedo-rismo e comportamento empreendedor. 

Ação Prática: 1. Plano de ação em movimento  

                         2. Atividades à distância 

 

03 

 

3º Semana 

Ação Teórica: Empreendedorismo e inovação na ges-

tão de pessoas, projetos e processos. 

Ação Prática: 1. Criação de um produto ou serviço e 

definir estratégia de venda. 

                          2. Atividades à distância.  

 

04 

 

4º Semana 

Ação Teórica: Gestão e planejamento de negócios. 

Ação Prática:   

1. Investimento inicial 

2. Desafios e possibilidades para o produto                                                                                                     

3. Apresentação do seu produto ou serviço 
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