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Curso Responsável
Bacharelado em Engenharia de Software

EMENTA

Conhecendo o Empreendedor; Comportamento do Empreendedor; Educação Empreendedora; Motivações
para  Empreender;  Escolha  de  um  Negócio;  Inovação;  Plano  de  Negócio;  Marketing  e  Mercado;
Planejamento Financeiro; Financiamento; Propriedade Intelectual.

OBJETIVOS

Geral
Estimular o aluno a praticar atitudes empreendedoras, durante sua formação acadêmica, e no decorrer 
da vida.

Específicos

• Desenvolver o planejamento de um novo negócio baseado no desenvolvimento e/ou exploração

comercial  de novas tecnologias;  experimentar;  ter um vislumbre da atuação profissional do

empreendedor tecnológico; correr o risco de gostar e se empolgar;

• Desmistificar a atuação profissional do empreendedor tecnológico;

• Compreender  o  comportamento  empreendedor;  refletir  sobre  seu  próprio  comportamento;

rever metas e planos;

• Desenvolver habilidades iniciais para planejamento e implantação de negócios tecnológicos;

• Enriquecer sua formação acadêmica e profissional, e sua vida.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Conhecendo o Empreendedor. Conhecendo a Si mesmo.

1.1. Comportamento empreendedor;  auto-avaliação; vídeos, seminários e atividades práticas para



desenvolvimento de atitudes empreendedoras; palestras com empreendedores;

2. Escolhendo um Negócio.

2.1. Possíveis motivações para empreender; auto-avaliação; atividades para auxiliar a escolha de um

negócio;

2.2. Impacto da inovação nos negócios;  inovação tecnológica;  diferenças entre empreendimentos

tecnológicos e empreendimentos não tecnológicos;  atividades para auxiliar a escolha de um

negócio;

3. Elaborando o Planejamento de um Negócio Tecnológico

3.1. Planos de negócios: objetivos, conteúdo, modelos, exemplos; Elaboração de planos de negócios

pelos alunos; orientação de projeto;

3.2. Tópicos em negócios: marketing, mercado, publico alvo, concepção de produtos; elaboração de

planos de negócios pelos alunos; orientação de projeto;

3.3. Tópicos em negócios: planejamento financeiro de novos empreendimentos; lucro, rentabilidade,

retorno sobre o investimento, análise de investimentos, valor de empresas;

4. Oportunidades para negócios tecnológicos:

4.1. Financiamento de negócios tecnológicos, capital de risco, o interesse dos investidores, recursos

não reembolsáveis para custear a inovação;

4.2. Oportunidades para negócios tecnológicos: propriedade intelectual; patentes, marcas, proteção

de software; pesquisa de patentes e marcas;

4.3. Tópicos em negócios: tipos de empresas – sociedade civil limitada, sociedades anônimas abertas

e fechadas; constituição de empresas;

5. Avaliando o Negócio; Avaliando a Si Mesmo.

5.1. Como negócios são avaliados; como empreendedores são avaliados; apresentação de planos de

negócios; avaliação de negócios em fases, com base em (1) sumários executivos, (2) planos de

negócios completos, e (3) apresentações; reflexão sobre a viabilização de negócios; estímulo ao

networking; revisão da autoavaliação inicial; avaliando a si mesmo.

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS

Metodologia dinâmica, priorizando a aprendizagem do estudante. Exposição dialogada com utilização de
diferentes recursos didáticos. Abordagem PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), Abordagem PDCA
(Plan, Do, Check, Act).  Trabalhos individuais – leituras,  pesquisas bibliográficas,  pesquisas de campo,
observações,  provas.  Trabalhos  de Grupos  –  projetos,  seminários,  painéis,  palestras,  conferências,  e
dinâmicas  de  grupo.  Textos,  livros,  periódicos,  vídeos/filmes,  filmes/filmadora,  slides,  materiais  de
expediente diversos e adequados à Disciplina.

AVALIAÇÃO

A Avaliação é contínua, sistemática, processual e participativa. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á
especial  atenção  ao trabalho  individual  do  discente.  São avaliados  os  conhecimentos  adquiridos,  as
habilidades, e atitudes indispensáveis à formação do Bacharel em Engenharia de Software. A avaliação
do ensino com a participação do discente tem como finalidade precípua à melhoria do desempenho
docente. No processo avaliativo serão utilizados procedimentos e instrumentos de avaliação tais como:
realização de projetos, provas, observação, autoavaliação, avaliação cooperativa, e amostra de trabalho.
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