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EMENTA DO CURSO 

OBJETIVO GERAL: 

Levar aos alunos as noções básicas de empreendedorismo, dotando-os de visão 

estratégicas, para que sejam capazes de identificar problemas e encontrar soluções de 

forma sistemática e eficaz a partir do local em que vivem, a fim de prepará-los para o 

mercado de trabalho. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Compreender a importância de se ter um perfil empreendedor e quais as características 

comportamentais são necessárias para se obter o sucesso profissional e empresarial. 

Promover uma autoavaliação que lhe permitirá traçar um potencial perfil enquanto 

empreendedor.     

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Apresentação inicial. 

Formar as equipes de 10 componentes. 

Tipo de avaliação: Avaliação por competência (não desempenho). 

Criação do grupo de Whatsapp de empreendedorismo: 

Criação de e-mail (Gmail) para todos os alunos da sala: 

   

EMPRESA SIMULADA: 

- 2 diretores (administrativo e financeiro - incentivadores de ideias 

- 2 gerentes de produção (faz o produto) 

- 2 gerentes de propaganda e marketing (Faz a Campanha) 

- 2 gerentes de vendas (oferece o produto) 

- 2 gerentes de operações (repórter e Câmera) 

 

PROJETO 1 

1 - Projeto criativo (produto exclusivo): trabalho teórico com produto simulado. 

Nome da empresa: 

Endereço: 
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Nome de cada sócio e função na empresa: 

Telefone de contato (Diretor Administrativo): 

Pessoa de contato: 

Ramo de negócio: 

Tipo de produto: 

Custo do produto: 

Preço do produto: 

Valor do produto: 

Resumo da descrição de tudo que será feito e qual a sequencia em que as atividades 

serão executadas: 

PROJETO 2 

2 - Projeto final (produto já existente): trabalho prático com produto real. 

  (Execução do Plano de negócio simplificado) 

    

Introdução: Você é o seu projeto. 

Palestra: O aluno Profissional. 

MÓDULO 1: 

Unidade 1 – Ser empresário ou ser empreendedor. 

Unidade 2 – Características do comportamento empreendedor. 

Unidade 3 – Quebrando paradigmas e encontrando oportunidades 

Empreendedorismo Digital: 


