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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos 
que promovam o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de 
responsabilidade, competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, 
assessorando na tomada de decisões. 

 
EMENTA: 

Conceito de Empreendedorismo; fundamentos; histórico e definições. O empreendedor: 
características e perfis. O processo empreendedor; Empreendedorismo Social. O 
Intraempreendedor. Tipos de negócios. Abertura de negócio próprio: análise de oportunidades; 
Aplicação do plano de negócios. 

 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Incentivar e oportunizar aos acadêmicos novos aprendizados demonstrando de uma forma teórica 
uma visão empreendedora de negócios, desenvolvendo conhecimentos e conceitos relacionados ao 
Empreendedorismo e a planificação de futuros negócios. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

  Apresentar a importância do empreendedorismo no desenvolvimento social e econômico 
de um país ou região,  

 Identificar habilidades e o espírito empreendedor; 
 Investigar o potencial de criação de novos negócios individuais bem como a prática do 

empreendedorismo corporativo e social. 

 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Data Horário Cronograma das atividades 

22/02/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Apresentação do Plano de Ensino: análise das atividades, 
avaliações e metodologias aplicadas, horários e � freqüência.  
Importância do tema na educação e no contexto Brasileiro. 



29/02/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Origem e evolução do empreendedorismo.  Conceitos de 
empreendedorismo e empreendedor, exemplos de sucesso. 

07/03/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Características do espírito empreendedor. Fatores ambientais e 
estilos de empreender.  Motivações empreendedoras; Potencial 
empreendedor; Processo empreendedor. 

14/03/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Perfil Empreendedor. Características do empreendedor. 

21/03/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Características do espírito empreendedor. (Atividade à distância). 
O acadêmico deverá pesquisar a história de um empreendedor 
catarinense de sucesso e relatar seus desafios enfrentados. A 
atividade vale 1 ponto na prova P1 sendo postado no ambiente 
virtual na data pré estabelecida na liberação da atividade. 

28/03/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Criatividade x Inovação. 

04/04/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Formas de Empreendedorismo:  Intraempreendedorismo.  Spin 
Off. Start up. 

11/04/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Prova (P1).   
 

18/04/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Formas de Empreendedorismo: Empreendedorismo Social. 
Empreendedorismo Feminino. 
 

25/04/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Apresentação do processo Plano de Negócios. 

02/05/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Oportunidades para empreender; “Começando um negócio do 
“Zero”; “Comprando um negócio já em atividade”; “Empresas 
Familiares”; “Franquias”. “Sócios: Prós e Contras”. 

09/05/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Visita Técnica. Visita a organizações, ou conjunto delas, feiras, ou 
regiões que são referências para o campo do Empreendedorismo. 
 

16/05/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Desenvolvimento do Plano de Negócios.   

23/05/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Desenvolvimento do Plano de Negócios. (Atividade à distância). 
A atividade consiste na postagem (entrega via ambiente virtual) do 
conceito de negócio, da missão e visão de cada equipe quanto ao 
seu plano de negócio.  A atividade vale 1 ponto na prova P2. 

30/05/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 

Desenvolvimento do Plano de Negócios.  Apresentação do 
Trabalho de Pesquisa (T1) 



22h20min 
06/06/2016 18h50min às 

20h30min 
20h40min às 
22h20min 

Apresentação do Trabalho de Pesquisa (T1). Será a apresentação 
em equipe da história de um empreendedor(a), realizado  com ou 
sem a presença do mesmo no dia da apresentação. Deverá ser 
seguido o roteiro de perguntas como base de avaliação da 
atividade. 

13/06/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Apresentação do Trabalho de Pesquisa (T1). Será a apresentação 
em equipe da história de um empreendedor (a), realizado com ou 
sem a presença do mesmo no dia da apresentação. Deverá ser 
seguido o roteiro de perguntas como base de avaliação da 
atividade. 

20/06/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Entrega do Trabalho (T2); Prova (P2) e fechamento da 
participação. (T3) 

27/06/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Período extra para reposição de aulas em razão de feriados e 
pontos facultativos. (Será utilizado somente se necessário) 

04/07/2016 18h50min às 
20h30min 

20h40min às 
22h20min 

Exame.  

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aulas expositivas. Uso de multimídia. Discussão de Textos. Estudos de caso. Dinâmicas em sala de aula. 
Trabalhos em equipe. Vídeos. Atividade extraclasse. Visitas técnicas. Seminários. 
 

 
AVALIAÇÃO: 
Será aplicada a média ponderada das notas de cinco formas de avaliação, todas elas serão 
realizadas nas datas conforme o previsto no plano de ensino. A prova (P2) tem caráter 
cumulativo quanto aos conteúdos ministrados. 

Cálculo da média: 
(P1 * 20) + (P2 * 30) + (T1* 20) + (T2* 20) + (T3* 10) /100. 
 
Onde: 
P1= Prova 1;  P2= Prova 2;  T1= Trabalho de pesquisa ( Em equipe, deverá antecipadamente se 
entrevistar um empreendedor(a) seguindo um roteiro pré-estabelecido, na data sorteada deverão 
apresentar a história profissional do mesmo(a), podendo convida-lo para relatar o mesmo; T2= 
Trabalho sobre Plano de Negócios( Em equipe de no máximo 5 pessoas, deverão construir um 
plano de negócios, respeitando regras e exigências do modelo proposto em sala de aula); T3= 
participação nas atividades da disciplina.  

* O desenvolvimento de algumas atividades poderá ter alteração na data, porém os acadêmicos 
serão avisados com antecedência de no mínimo 15 dias.   
* Aulas por meio de atividade à distância: só serão aceitas as atividades postadas no ambiente 
virtual (MOODLE), respeitando prazos pré-determinados.  
* Toda atividade realizada à distância ao ser postada, representa presença e pontos 
(determinados na apresentação da atividade) na prova subsequente às atividades desenvolvidas. 
* Durante as aulas poderão ocorrer exercícios, atividades, entre outros que contará pontos na 
prova subsequente às atividades desenvolvidas. 
* Visitas técnicas e atividade extraclasse serão agendadas e confirmadas durante o semestre, 



pois dependem de confirmação das empresas. 
* A participação do acadêmico na disciplina será avaliada por meio da interação em sala de aula, 
presença e postagem de atividades à distância. 
* A prova 2 é cumulativa. 
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Obs.: Horário de atendimento extraclasse: Terça-Feira no período da tarde, à combinar. 


