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Ficha 2 (variável) 

 
 

 

 

Disciplina: Organizações e Empreendedorismo 

 
Código: : CIM 029 

Natureza:  
( X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 
60 

Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Noções de organização, o fenômeno do empreendedorismo e a inovação. 

 
 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Administração e organização, Áreas funcionais da organização e administradores, Administração 

no Brasil e os desafios da Administração, a administração como campo de estudo cientifico e social, 

pensamento sistêmico e compreensão sistêmica, o indivíduo empreendedor no Brasil; Economia 

Criativa, Cultura popular, globalização e luteria, Luteria Digital, Plano de negócio e o Plano de 

negócio inovador (ambientalmente viável, socialmente justo, economicamente viável e 

transformador) 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Subsidiar ao estudante uma aproximação de conceitos acerca das Organizações e 

Empreendedorismo (inovação) a partir de diferentes formas de empreender na área da luteria, 

considerando a perspectiva social e ambiental. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Entender os principais elementos que fundamentam a gestão de uma organização;  

Desenvolver noções de empreendedorismo na Economia Criativa; 

Habilitar no desenvolvimento dos elementos de um plano de negócio a partir do SEBRAE; 

Propiciar reflexões sobre liberdade, criatividade e inovação para pensar o empreendedorismo; 

Conhecer as noções do empreendedorismo por meio do Plano de negócios com diversos aspectos 

(sociais, ambientais, econômicos e culturais) 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida 100% na modalidade Ensino Remoto Emergencial.   

No primeiro encontro no ambiente virtual (TEAMS-Aula de Organização e Empreendedorismo) os 

estudantes receberão um treinamento sobre o Ensino remoto emergencial e informações sobe o uso 

dos recursos nas bases digitais, assim como instruções da Biblioteca do SEPT.  

A carga horária total da disciplina está dividido em 07 módulos de 8 horas semanais cada e 1 

módulo de 4hs. Cada módulo corresponde a um conteúdo listado do programa. Um dia da semana, 

(quinta-feira à tarde) haverá um módulo de atividades 2 horas síncronas e o restante de atividades 

assíncronas. As atividades síncronas serão realizadas via Teams e englobarão: aulas expositivas 

dialogadas; debates e discussão de filmes. As atividades assíncronas realizadas (disponibilizadas e 

devolvidas) via plataforma (UFPR Virtual ou  TEAMS – a ser definido) e compreenderão: Vídeos 

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

de textos científicos, jornalísticos e temas aplicada à área; Composição de trabalho escrito como o 

Plano de Negócio Inovador em Luteria.   

   
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
 Um mapa conceitual entregue dos elementos acerca da organizações, gestão, globalização, 

cultura e Luteria; 

 A realização da atividade da Ferramenta Iniciando um Pequeno Grande Negócio do SEBRAE; 

 Uma apresentação do Plano de Negócio Inovador por meio da gravação de vídeo e postado na 

plataforma. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

GHOBRIL, Alexandre Nabil et al. Luthieria Digital. International Journal of Business Marketing, [S.l.], 

v. 4, n. 1, p. 62-71, jun. 2019. ISSN 2447-7451. Disponível em: 

<http://www.ijbmkt.org/index.php/ijbmkt/article/view/98>. Acesso em: 02 mar. 2020. 

SOBRAL, Felipe e PECI, Alketa.  Administração: teoria e prática no contexto brasileiro.  2 ed. São 

Paulo: Editora Pearson, 2013. (Capitulo 1 pdf). 

PROCOPIVCK, Mario e FREDER, Schirlei, M. Políticas públicas de fomento à Economia Criativa: Curitiba 

e contexto nacional. RBPD – Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento. V,2, n.2, p.15-29, 

jul/dez, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

BAPTISTA, Selma. Culturas populares e globalização: as culturas do popular e suas interfaces. 

Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v.10, n.1, p. 221-241, mai. 2013. 

BULGACOV, Y .L M. et al . Jovem empreendedor no Brasil: a busca do espaço da realização ou a fuga da exclusão?. 
Rev. Adm. Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 45, n. 3, p. 695-720,  June  2011 .   Available from 

http://www.ijbmkt.org/index.php/ijbmkt/article/view/98#_blank


  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Luteria 

 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122011000300007&lng=en&nrm=iso>. access 
on  11  Mar.  2020. 

SEBRAE – Iniciando um Pequeno Grande Negócio – O curso oferece noções básicas essenciais que 

ajudam na prática de implementação do negócio a partir de estudos de caso e atividades concretas. 
Estudará sobre pesquisa de mercado, finanças, planejamento, clientes para a elaboração da ferramenta. 
Disponível no site https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/iniciando-um-pequeno-
grande-negocio,5f60b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD 
 Acesso em 03 de março de 2020.  
 
 

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

2005.( Cap 2 Empreendedorismo a brasileira em pdf ) 

 

 
 

 

Professora da Disciplina: Marcia Regina Ferreira 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenador do Curso:  Juarez Bergmann Filho 

 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


