
P R O G R A M A  D E  A P R E N D E N D I Z A G E M 
2º PERÍODO ESPECIAL DE 2020 

 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - DS660 

CARGA HORÁRIA: 30h totais e 5h semanais 

PROFESSOR: Paulo Eduardo Sobreira Moraes  

 

Ementa: 

Inovação e marco legal para marcas e patentes. Marco legal para a área de informática. 

Empreendedorismo: conceitos e questões emergentes. Experiências empreendedoras. A 

mortalidade de empresas brasileiras. Características e perfil do empreendedor: O 

empreendedor e o administrador. O processo empreendedor: fatores condicionantes e 

limitantes. Identificação e avaliação de oportunidades de negócio. Plano de negócios. 

 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o acadêmico a compreender e aplicar as bases dos conhecimentos sobre 

empreendedorismo para poder aplicar-se a uma ação empreendedora ou analisar ações 

empreendedoras com vistas a seu aperfeiçoamento. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- compreender a relação entre iniciativa empreendedora e plano de negócio;  

- compreender as possibilidades de oportunidade empreendedora e os marcos legais 

para a área de informática; 

- identificar e compreender os diversos fatores de mortalidade entre iniciativa 

empreendedoras e oportunidade de negócio;  

- conhecer e compreender técnicas e ferramentas empreendedora à luz da inovação 

tecnológica  

- cotejar e relacionar a inciativa empreendedora de inovação tecnológica, diferenciando-

as de modo sustentável com vistas à interação e competitividade empresarial 

responsável. 

 

Informações gerais 

1. As atividades serão assíncronas; utilizando o Teams (para aulas 
gravadas), Moodle, whatsapp (+ 55 41 999 559 243) e e-mail 
(paulomoraes@ufpr.br) (outros recursos podem ser pactuados com os 
alunos). 

2. As atividades assíncronas serão realizadas durante o período de seis 
semanas, dentro do presente período especial; e, recomenda-se que os 
discentes, a partir de 03/11/2020 e conforme cronograma abaixo, 
reservem 5 horas semanais; distribuídas em conformidade com suas 
possibilidades, para a disciplina. 

3. Data final das atividades 15/12/2020. 



4. A disciplina será ofertada com 60 vagas disponíveis, conforme 
disposição do Colegiado do TADS/SEPT. 

5. O exame se configura na entrega de todas as atividades semanais no 
dia 15/12/2020. 

6. O prazo máximo para a entrada de novos alunos é 09/11/2020 

 
Cronograma de atividades 

 

Data 
Aulas 

Computadas 
Conteúdo Atividade 

03/11  5 

Apresentação da disciplina e seu programa de 

aprendizagem. Conteúdos e critérios de 

avaliação. Políticas de faltas e uso de 

equipamentos. Cronograma. Inovação e marco 

legal para marcas e patentes. Marco legal para 

a área de informática. 

Reconhecimento 

das plataformas e 

reconhecimento de 

documentos 

compartilhados. 

10/11  5 

Empreendedorismo: conceitos e questões 

emergentes. Experiências empreendedoras. A 

mortalidade de empresas brasileiras. 

Realização de 

Pesquisa após 

orientação 

17/11  5 

Características e perfil do empreendedor: O 

empreendedor e o administrador. O processo 

empreendedor: fatores condicionantes e 

limitantes. Identificação e avaliação de 

oportunidades de negócio. Plano de negócios 

Resposta a 

questionário após 

leitura de 

documento 

recomendado 

24/11  5 

O processo empreendedor: fatores 

condicionantes e limitantes. Identificação e 

avaliação de oportunidades de negócio. Plano 

de negócios. 

Entrega via de 

resenha de leitura 

indicada. 

01/12  5 Plano de negócios 
Entrega de 

atividade. 

08/12  5 
Plano de negócios. Revisão final e momento 

avaliativo 

Desenvolvimento 

de Plano de 

Negócio em 

planilha 

previamente 

disponibilizada. 

15/12 0 EXAME 
 

  

 

METODOLOGIA DE AULA: 

A disciplina será desenvolvida mediante atividades assíncronas recomendadas 

acerca de conteúdos teóricos. 

 

Controle de frequência 



1. A presença nas atividades assíncronas será verificada com a entrega dos 
estudos dirigidos e ou outras atividades recomendadas. 

2. Atividades avaliadas com menos de 40% de aproveitamento implicarão em 
registro de ausência. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações semanais (executadas de modo assíncrono) cuja 

somatória realizada ao longo da disciplina dividida por 6 gera a média final. 

Os alunos em exame, em conformidade com os parâmetros vigentes, serão 

aprovados pela média simples entre a média final e a média do exame. 

Os critérios de avaliação das avaliações serão: 

i. Capacidade de correlação dos conteúdos a casos potencialmente reais 

ii. Domínio do assunto apresentado à luz da teoria 

iii. Argumentação lógica e ordenada 

iv. Autenticidade. 

v. Uso de referência à bibliografia recomendada 

vi. Respeito a normas para execução de trabalhos acadêmicos 

vii. Número mínimo e máximo de laudas ou caracteres produzidos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASIL. Lei nº 9609, de 19 de Fevereiro de 1998. 

2. DORNELAS, José Carlos de Assis. Empreendedorismo. Transformando ideias 

em negócios. 3ª edição – Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

3. DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. 30 ed. São Paulo : Editora de 

Cultura, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BOLSAN JR., Juvenal. Legislação aplicada à informática. 2ª edicação. Palhoça: 

Unisulvirtual. 2007. Disponivel em: < 

http://busca.unisul.br/pdf/88383_Juvenal.pdf>. Acessado em 26/04/2016. 

2. OSTERWALDER, Alexander e PIGNEUR, Yves. Business Model Generation - 

Inovação em Modelo de Negócios: um manual para visionários, inovadores e 

revolucionários. – Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2011 

3. CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para o cliente. 

Sp : Saraiva, 2000. 

Material eletrônico: Conjunto de textos disponibilizados no Moodle aos alunos. 

 

 


