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Ficha 2 (plano de Ensino) 
 

 

Disciplina: Empreendedorismo 

 
Código: TGP 029 

Natureza:  

(  ) Obrigatória  

(x  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual ( X) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD   (  )__*C.H.EaD  (X) 100% ERE 

CH Total: 60 

CH semanal:  

Padrão (PD): 

30 

Laboratório (LB): 

00 

Campo (CP): 

00 

Estágio (ES): 

00 

Orientada 

(OR):  

00 

Prática 

Específica 

(PE): 30 
 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 

(EXT): 00 

Prática como 

Componente 

Curricular 

(PCC): 00 

     

 

EMENTA (Unidade Didática)  

Conceitos de empreendedorismo; Tipos de empreendedorismo: intra-empreendedor, endo-

empreendedor e empreendedor de pequenos negócios; análise de risco dos empreendimentos; 

analise ambiental e Plano de negócio. 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

1) Conceito de Empreendedorismo: a compreensão acerca do indivíduo empreendedor e do 

fenômeno do empreendedorismo no Brasil; 

2) Tipos de empreendedorismo: Qual deles são mais destacados? Que elementos acerca do 

empreendedorismo são necessários para repensar o desenvolvimento social? 

3)  Análise de risco dos empreendimentos: Índice de Desenvolvimento Municipal da Micro e 

pequena empresa – IDMPE e meio territorial.  

4)  Analise ambiental – a matriz SWOT (FOFA) 

5) Plano de Negócio – Abordagens pelo SEBRAE e a partir do Desenvolvimento Sustentável; 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Gerar a capacidade empreendedora e suas contribuições no desenvolvimento social Brasileiro. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Entender o empreendedorismo como polissêmico; 

- Compreender a importância do empreendedorismo e suas aplicações e implicações na Gestão 

Pública; 

- Relacionar o empreendedorismo social como possibilidade de ampliação da esfera pública.  

     - Discutir acerca do Meio territorial e IDMPE, assim como a necessidade de políticas públicas 

assertivas para o empreendedorismo brasileiro.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

1) Especificidades da disciplina: A disciplina será desenvolvida 100% na modalidade Ensino 

Remoto Emergencial, com preferência de vagas aos estudantes do TGP referente a grade 2011. 

2) Acompanhamento e comunicação: o acompanhamento da participação dos estudantes nas 

atividades propostas será feito pela postagem de tarefas (em arquivos de texto, áudio e vídeo) e 

participação em fóruns de discussão. A comunicação com os alunos será feita por meio dos recursos 

de feedback disponíveis no TEAMS, além de e-mails. 

 

3) Distribuição da carga horária e disponibilização dos conteúdos: A oferta da disciplina 

iniciará no dia 03 de fevereiro de 2021, e terminará no dia 26 de março de 2021. A carga horária 

total da disciplina está dividida em 07 módulos de 8 horas semanais representados por dois 

momentos de atividades pedagógicas remotas. Cada momento corresponde a um conteúdo listado 

do programa da disciplina. Primeiro momento será síncrono e assíncrono, sendo um dia da semana, 

(quarta-feira- 21hs as 22h30), compondo atividade de 2h síncrona e o restante de atividades 

assíncronas. As atividades síncronas serão realizadas via Teams, conforme cronograma. 

Englobarão: debates sobre textos e discussão de filmes. As atividades assíncronas realizadas 

(disponibilizadas e devolvidas) via plataforma (TEAMS) e compreenderão: Vídeos de conteúdo; 

Vídeo orientativos, podcast acerca de filmes e documentários para discussão do tema; Leitura de 

textos científicos, jornalísticos e temas aplicada à área e a construção do portfólio.   No segundo 

momento, apresentação dos vídeos de pesquisa acerca do empreendedorismo no Brasil, com 

destaque ao IDMPE – Índice de Desenvolvimento Municipal da Micro e Pequena Empresa em 

Curitiba.  Ressalta-se, que caso ocorra dificuldades no acesso as atividades síncronas, as formas de 

desenvolvimento dos conteúdos poderão serem alterados.  

 

 

4) Recursos e materiais didáticos: no ambiente virtual de aprendizagem (moodle e Microsoft 

Teams) serão disponibilizados conteúdos de apoio (exercícios, links, textos, vídeos, exercícios, 

artigos) para estudo, aprofundamento ou esclarecimento de dúvidas acerca do tema, e realização de 

atividades relacionadas ao desenvolvimento de conteúdo. Entre os materiais adotados estarão 

conteúdos próprios e desenvolvidos para uso em processos de ensino e aprendizagem em atividade 

remota.  Haverá o uso de aula invertida, para cada dia de encontro síncrono, o estudante deverá ter 

realizado as atividades solicitadas anteriormente na plataforma. 

 

5) Frequência: o registro da frequência será determinado pela participação/entrega das atividades 

remotas estabelecidas, e será feito pela conferência dos relatórios do moodle (identificado pelo 

acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados), postagem da realização das atividades escritas 

propostas, e ferramentas de feedback disponíveis. Será feito, também, um controle em relação ao 

cumprimento dos prazos de realização de cada atividade realizada no TEAMS.  

 

6) Critérios de avaliação: os saberes atitudinais, procedimentais e conceituais dos estudantes, 

abarcando o envolvimento nas atividades, entrega dos trabalhos com pertinência ao tema proposto 

e participação no fórum de discussão. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

 O processo de avaliação acontecerá de forma permanente (atividades semanais), podendo 

ser em grupo e/ou individual, considerando os saberes atitudinais, procedimentais e conceituais dos 

estudantes no processo de ensino e aprendizagem (síncronos e assíncronos). 

Os estudantes serão avaliados pelo processo de construção e apresentação de uma pesquisa 

por meio de trabalho escrito e apresentação de vídeo acerca do empreendedorismo no Brasil antes 

da pandemia e durante a pandemia de COVID-19, com destaque ao IDMPE – Índice de 

Desenvolvimento Municipal da Micro e Pequena Empresa no TEAMS. Com os seguintes critérios 

a serem avaliados: atitudinal e procedimental: integração do grupo, comprometimento, 

envolvimento com o tema, organização do material apresentado, colaboração entre os participantes. 

Quanto ao conceitual, se avaliará a pertinência da pesquisa.  

  A avaliação é composta pela participação no fórum, entrega de 5 tarefas (50 pontos) 

pesquisa com elaboração e apresentação do vídeo (50 pontos), totalizando a nota de 100 pontos.  

   O estudante que não obtiver nota igual ou superior a 70 poderá fazer o exame final. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FILION, L.J. Entendendo os intraempreendedores como visionistas. Revista de Negócios, 

Blumenau,V,9,n.2, p 65-80. Abril/junho 2004. 

HISRICH, R..D.  Empreendedorismo. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. (Capitulo 3 Individuo 

empreendedor). 

PEDRO, J. As Políticas Públicas de trabalho e renda e as micro e pequenas empresas no Brasil. Ribeirão 

Preto, 2014.  

SOUZA, E.C e Guimarães, T. A (org). Empreendedorismo além do plano de negócio. São Paulo: Atlas, 

2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL, LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. Institui o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 10/09/2020. 

_____. LEI COMPLEMENTAR Nº 128, de 19 de Dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar 

no 123, (...) e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm. Acesso em 10/09/2020. 

_____. LEI COMPLEMENTAR Nº 147, de Agosto de 2014. Altera a Lei Complementar no 123, 

(...) e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm Acesso em: 10/09/2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm
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BORGES, A. F.; LIMA, J. B; BRITO, M. J. Fundamentos da Pesquisa em Empreendedorismo:  

aspectos conceituais, teóricos, ontológicos e epistemológicos.  In: XLI ENANPAD 41, São Paulo, 

2017. Anais... São Paulo, ANPAD, 2017 

FÉLIX, Rosana Dalla Costa. Políticas públicas de fomento ao empreendedorismo – Análise das 

práticas adotadas nos municípios de pequeno porte do Paraná. 2014. 177f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Planejamento e Governança Pública) – Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2014. 

IPEA. Gastos com a Política Social: alavanca para o crescimento com distribuição de renda. 

IPEA, 3 de fevereiro de 2011, nº75. 

JULIEN, P. Empreendedorismo regional e a economia do conhecimento. Editora Saraiva, 2010. 

 

LEITE, Leonardo de Magalhães; ESTEVES, Luiz Alberto; OZON, Rodrigo Hermont; MEINERS, 

Wilhelm Milward. IDMPE – Índice de Desenvolvimento Municipal da Micro e Pequena 

Empresa no Paraná – Curitiba: Sebrae-PR, 2012. 68 p.  

ROCHA-SILVA, C.; FERREIRA, M. R. Educação e desenvolvimento na formação do 

empreendedor: uma experiência pedagógica na Universidade Federal do Paraná (Setor Litoral). In: 

DENARDIN, V.F; ABRAHÃO,C.M.S; QUADROS, D.A. (Org.). Litoral do Paraná: Reflexões e 

Interações. 1ed.Matinhos: UFPR Litoral, 2011, v. 01, p. 199-227. 

SEBRAE/PR. IDMPE - Índice de Desenvolvimento Municipal da Micro e Pequena Empresa 

no Paraná 2009 e 2010. Curitiba: SEBRAE/PR. 2011. 100 p. 

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 

Tratamento Diferenciado às Micro e Pequenas Empresas: Legislação para Estados e Municípios: 

Atualizações no Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. Brasília. Mesa Diretora Biênio 

2013/2014. 

 
  Vídeos de empreendedorismo social   

 

ASHOCA disponível no site rizomas.net/cultura-escolar/producao-dos-alunos/utopia-e-

cotidiano/426-ashoka-apoio-a-empreendedores-sociais.html 

 

QUEM SE IMPORTA –  https://youtu.be/P8j67-yR37I  Este documentário apresenta as 

iniciativas de 19 empreendedores sociais pelo mundo. 

 
 

 

Plano de ensino apresentado em 15 de outubro de 2020 na Reunião do Colegiado de TGP do SEPT. 
 

Professor da Disciplina: Profa Drª. Marcia Regina Ferreira 

Assinatura: __________________________________________  

Coordenadora do Curso:  Prof. Dr° Guilherme R.S.Souza e Silva  
 

Assinatura: ______________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/P8j67-yR37I
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Disciplina: Empreendedorismo – Ensino Remoto Emergencial  

CRONOGRAMA –  7 semanas (3 de  fevereiro a 26 de março de 2021) 
Código: TGP 029 

 

Unidades Data 
atividade 

Atividades Espaços didáticos 
remotos  
Principais 
plataformas 

Carga-
horária 

1. Entendo na 
proposta da 
disciplina  

Dia 3 FEV 
 
21h as 
22h30 

Encontro para apresentação, 
organização e contextualização da 
proposta e forma dos módulos com os 
discentes (esclarecimentos e definição 
dos principais meios de realização das 
atividades e de comunicação) 

 
Atividade assíncrona 
 
Microsoft Teams e e-
mail 

2/a 

 
 
De 3 – 10 
fevereiro  

Empreendedorismo enquanto campo 
polissêmico  
 

 
Atividade assíncrona  
 

6,57h/a 

2 Aproximações do 

conceito do agente 

empreendedor e do 

fenômeno 

empreendedorismo 
 

Dia 11 Fev 
 
  21h as 
22h30 

Encontro para apresentação do mapa 
mental e a discussão sobre indivíduo 
empreendedor e o fenômeno. 
 

 
Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams 

2h/a 

 
De 10 a 24 
de 
fevereiro  

 

Texto Empreendedorismo a 

brasileira e elaboração de um mapa 

mental (Tarefa 1) 
 

 
Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams ou 
UFPR Virtual ou e-
mail  

6,57h/a 

3. Tipos de 

empreendedorismo 

Dia 24 Fev 
 
  21h as 
23h 

 
 Brasil e o empreendedorismo: 
Necessidade, oportunidade, inclusão 
ou exclusão? 
 

Atividade assíncrona 
 
Microsoft Teams. 

2h/a 

De 17 de 
fev  a 03 
de março 
 

 
Pesquisar sobre empreendedorismo 

social no Brasil e sobre o IDMPE. 
 
Trabalho em dupla ou individual sobre 
e o Filme “Quem se importa? ”  (Tarefa 
2)  

Ler Políticas públicas de fomento ao 

empreendedorismo (Tarefa 3) 
 

 
Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams ou 
e-mail  
 

6,57h/a 

4. 

Empreendedorismo 

e o 

desenvolvimento 

social 

Dia 03 de 
março de 
2021 
 
 

Empreendedorismo, educação e 

políticas públicas (IDMPE) 
Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams 

2h/a 

De 05 de 
março a 11 
de março. 

 Lei Geral 123/2006 – Tarefa 4 

(analise da Lei Geral e o IDMPE) 

 
Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams, e-
mail e whatsap 
 

6,57h/a 

5.Políticas 

públicas, meio 

territorial e o 

Dia 10 de 
março 
Das 21h as 
22h30 
 

Discussão do texto e suas 
possiblidades 

 
Atividade síncrona 
 
Microsoft Teams 

2h/a 
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fomento ao 

empreendedorismo 

 De 10.03 
a 17.03 

Pesquisa sobre o MEI e a pandemia 
de COVID-19. Individual, em equipe 
ou dupla para elaboração do vídeo de 
apresentação de 10 minutos sobre 
MEI, MPE, Empreendedorismo e o 
IDMPE  
 
Elaboração para entrega final do 
trabalho 
 

Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams ou 
e-mail  
 

6,57h/a 

6. IDMPE e o 

empreendedorismo 

17.03 
 
 
 
 
 

Encontro para apresentação dos 
resultados da pesquisa e discussão 
para troca de experiências.                    
 
Apontamentos sobre o que 
encontraram; 
Fechamento dos grupos acerca do 
vídeo. 
 
 
 

Atividade síncrona 
 
 
 
 
Atividade assíncrona  

2h/a 
 
 
 
 
6,57h/a 

7-Apresentação dos 
Vídeos sobre a 
atualização do 

IDMPE de 

Curitiba. 

 

Dia 24.03 Apresentação dos vídeos elaborados a 
partir da pesquisa para a atualização 

do IDMPE de Curitiba. E 

postagem da pesquisa na plataforma 

ou por e-mail. 

Atividade assíncrona  
 
Microsoft Teams  
 

 2h/a 
 

 26 de 
março 
revisão do 
conteúdo. 

 Tarefa 5 - Postagem do texto 

empreendedorismo: MEI, MPE, 

COVID-19, Meio territorial e 

políticas públicas para o 

desenvolvimento local. 

Atividade assíncrona  6h57/a 

8.  Avaliação final se 
necessária 

DIA  31.03 
  

Exame final Atividade assíncrona 
 
Microsoft Teams 

 

 


