
 
 
 
 
 
 

 
 PROGRAMA DA DISCIPLINA 2017.2 

 
 

DISCIPLINA CÓDIGO 
EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS  

 
CARGA HORÁRIA PROFESSOR 

72 horas Edvan Souza 
 

EMENTA 
 
Oportunidades mundiais, nacionais. Aspectos Relevantes. Definição e implementação de um 
negócio. Os grandes e pequenos negócios. Erros e acertos. Estudo de caso e jogos de 
empresa. O processo Empreendedor; Identificando oportunidades. Estudando do fracassos. 
 

 
OBJETIVO 

 
Estimular o espírito empreendedor para identificação e o melhor aproveitamento das 
oportunidades de negócios, proporcionando ao educando obter informações, técnicas e 
procedimentos que o habilite a planejar seu negocio e a melhorar seus resultados aplicando 
cada novo conhecimento em seu empreendimento, de forma a modificar e desenvolver a 
capacidade empreendedora requerida pelo mundo moderno. 
 

 
METODOLOGIA 

 
Aulas expositivas e análise do conteúdo, exposição de filmes temáticos, seminários, estudo 
de caso, leitura dirigida, dinâmicas de grupo.  
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
 Empreendedorismo: Conceitos; panorama no mundo e no Brasil;  
 Empreendedor: perfil e comportamento; competências, capacidades e qualidades; 

características; caminhos do empreendedor; Ação empreendedora numa economia 
globalizada; 

 Estudo de oportunidades de negócios: conceito; características; meios de 
identificação; fontes de oportunidades; 

 Franquias: Características e processo operacional; 



 Questões legais de constituição da Empresa; 
 Plano de Negócios do empreendimento: Conceito e importância; etapas de 

elaboração;  Definição do negócio; Análise de mercado (pesquisa e plano de 
marketing); Investimentos; Análise financeira; Demonstrativo dos resultados; 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
Os alunos serão avaliados através de 04 (quatro) instrumentos: 

1. Prova escrita 
2. Seminário 
3. Trabalhos individuais e em grupo 
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