
 

Plano de Ensino 
 

 

Disciplina: Empreendedorismo Código: GQ 921 

Natureza: (x) Obrigatória     (  ) Optativa ( ) Semestral      (  ) Anual (x) Modular Ver 2020 

Pré-requisito: - Co-requisito: -  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (x) 100% ERE 

CH Total: 30 
CH semanal: 4  

Padrão 
(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

EMENTA 

Empreendedorismo: conceitos, história e questões emergentes. O empreendedorismo no mundo e no Brasil: 
a pesquisa GEM, o posicionamento do Brasil e mortalidade de empresas brasileiras. Características e perfil 
do empreendedor: Visão comportamental, econômica e existencial. O empreendedor e o administrador. O 
processo empreendedor: fatores condicionantes e limitantes. Identificação e avaliação de oportunidades de 
negócio. Plano de negócios. 

OBJETIVO GERAL 

- Proporcionar ao acadêmico o conhecimento das características empreendedoras, a busca das 
oportunidades de negócios e o desenvolvimento do plano de negócios sensível às questões sociais e 
ambientais.  
 

DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO EM UNIDADES 

A disciplina está dividida em 08 unidades de proposição diferente conforme a seguir: 

Unid Conteúdo 
CH 

total 

CH 
ao 

vivo 

CH 
assíncrona 

CH 
individual 

Atividades individuais 

1 

- Ambientação dos estudantes 
e introdução da disciplina 
- Organização das equipes 
- Vídeo “História das Coisas” 

4 3 1 1 
Ler e fazer resumo do artigo “Visão e Relações: 
elementos para um metamodelo empreendedor” 
Jacques Fillion 

2 

Teoria U e o Processo 
Empreendedor. 
Empreendedorismo x 
Gerenciamento 

4 3 1 1 
Trabalho em equipe: desenvolver a ideia de um 
negócio 

3 

Plano de Negócios: como 
fazer? 
PN: Missão, visão, dados dos 
empreendedores 

4 1 3 3 
Iniciar o PN com preenchimento dos dados dos 
empreendedores, visão e missão 

4 
Plano de Mercado (Clientes, 
concorrentes e fornecedores) 

4 1 3 3 
Entregar resumo do artigo científico. 
Trabalho em Equipe: Fazer o Plano Mercado 

5 Plano de Marketing – (4 P’s) 4 1 3* 3 
Trabalho em Equipe: Fazer o Plano de 
Marketing 

6 Matriz SWOT - FOFA 4 1 3* 3 Trabalho em Equipe: Fazer o Plano Financeiro 

7 
Plano Financeiro e Viabilidade 
do Negócio 

4 1 3* 3 
Trabalho em Equipe: Analisar o PN e verificar a 
viabilidade do negócio escolhido 

8 Finalização e entrega do PN 2 1 1* 1 
Finalizar o PN para entregar como avaliação 
final 

- Totais 30 12 18 18 - 

 

*Orientação das equipes por watts-App ou Teams, conforme o que for combinado com as equipes. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a. Sistema de comunicação: e-mail, Whatsapp, e Teams. 

b. Materiais didáticos para as atividades de ensino: slides em “pdf” e gravação das aulas 

síncronas, exercícios disponibilizados no site do Curso na aba estudante\Conteúdo Programático e 

no Teams. 

c. As mídias e os recursos tecnológicos: Tanto o professor quanto os estudantes têm acesso ao 

suporte tecnológico pessoal ou disponibilizado pelas Ações mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantes (PRAE) por: 

 empréstimo de computadores para estudantes com cadastro deferido nos programas PROMISAES (Projeto Milton 

Santos de Acesso ao Ensino Superior) e/ou PROBEM (Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção aos 

Estudantes) ou ainda estudantes cadastrados/as no Programa de Bolsa Permanência MEC, assim como estudantes não 

beneficiários dos programas da PRAE, com comprovada fragilidade econômica, matriculados em curso de educação 

superior, profissional e tecnológica da UFPR; 

 aquisição de serviço de conexão à rede internet para estudantes dos cursos de educação superior, profissional e 

tecnológica da UFPR com cadastro deferido no PROMISAES ou PROBEM ou com cadastro ativo no PBP-MEC (Programa 

de Bolsa Permanência do MEC); 

 doação de equipamentos computacionais e de recepção e manutenção dos equipamentos doados, com a participação 

da Pró-Reitoria de Administração (PRA), por meio da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC); 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

A avaliação dos estudantes será feita por entrega de resumo de artigo científico, ao longo das orientações 

durante a realização do PN conforme combinado com cada equipe, e entrega do Plano de Negócios. A média 

aritmética do resumo 20%, orientações (30%) e entrega do PN (50%), corresponde à nota final da disciplina. 

A não entrega do resumo até o 4º encontro (será enviado o artigo no primeiro dia de aula), implicará o valor 

zero nesse item. Para quem não obtém a média superior ou igual a 70, poderá fazer um Exame Final na data 

indicada no cronograma. 

O registro de frequência será computado pela realização do resumo e das orientações. A frequência de 100% 

será adquirida se forem cumpridos todos os itens mencionados com entrega das tarefas no prazo a ser 

combinado. 

 
 

BIBLIOGRAFIA PERÍODO ESPECIAL (ARTIGOS, ENTREVISTA E VÍDEOS ON-LINE) 
 

FILION, L.J. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos negócios. Revista 
de Administração de Empresa, vol.34,n2, p.5-28, 1999. Disponível em: 
http://200.232.30.99/busca/artigo.asp?num_artigo=102 Acesso em 02/07/2020. 
FILION, L.J. EMPREENDEDORISMO E GERENCIAMENTO: processos distintos, porém complementares. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v40n3/v40n3a13.pdf  Acesso em 02/07/2020. 
FILION, L.J. O Planejamento do seu sistema de aprendizagem empresarial: Identifique uma visão e avalie o 
seu sistema de relações. Revista de Administração de Empresa, Vol.31, n3, p.63-72, jul/set 1991. Disponível 
em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v31n3/v31n3a06.pdf  Acesso em 02/07/2020.  
FILION, L.J. Visão e relações: elementos para um metamodelo empreendedor.  Revista de Administração de 
Empresas / EAESP / FGV, São Paulo, 33(6):50-61 Nov./Dez. 1993. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/38355/37077 Acesso em 02/07/2020.  
SEBRAE. Cartilha – como elaborar o plano de negócios. 
file:///C:/Users/Dione/Downloads/Como%20Elaborar%20-%20Plano%20de%20Neg%C3%B3cios.pdf   Acesso 
em 26/06/2020. 
 
Vídeo: “História das Coisas”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xEgPp1VGWsM Acesso em 
02/07/2020.  

 

 

Data da aprovação no colegiado AB 2009: 7 / Julho / 2020 

 Conforme ata de reunião no processo n° 23075. 036 425 / 2020-31 

 

Professor responsável da Disciplina: Profª Drª Dione Lorena Tinti 

Contato Whatsapp ou e-mail: 41 988 26 48 86 – dionetinti@ufpr.br 
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