
 

Campus: São José dos Campos 

Curso (s): Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

Unidade Curricular (UC): Empreendedorismo 

Unidade Curricular (UC): Entrepreneurship 

Unidade Curricular (UC): [nome da UC em espanhol - opcional] 

Código da UC: 7671 

Docente Responsável/Departamento: 
Iraci de Souza João Roland/ ICT 

Contato (e-mail):  
 iraci.joao@unifesp.br 

Docente (s) Colaborador/a (es/as)/Departamento (s): 
  

Contato (e-mail): [opcional] 
  

Ano letivo:  2022 Termo: 7 Turno/Turma:  

Nome do Grupo/Módulo/Eixo da UC (se 
houver): Não se aplica 

 Idioma predominante em que a UC será 
oferecida: 
( x ) Português 
(  ) English 
(  ) Español 
(  ) Français 
(  ) Libras 
(  ) Outro:  

UC: 
(  ) Fixa 
( x ) Eletiva 
(  ) Optativa 

Oferecida como: 
( x ) Disciplina 
(  ) Módulo 
(  ) Estágio 
(  ) Outro: 

Oferta da UC: 
(x  ) Semestral 
(  ) Anual 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
(  ) Moodle 
( x ) Classroom 
(  ) Outro: 
(  ) Não se aplica 

Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC: [verificar ementa no Catálogo de Disciplinas] 

Carga horária total (em horas): 36 

Carga horária teórica (em horas): 36 Carga horária prática (em horas):  Carga horária de extensão (em horas, se 
houver): 
  

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(ProEC):  
 

Ementa:  
Caracterização do empreendedorismo e diferentes perspectivas. O empreendedor: perfil e competências. As opções do 
empreendedor: tipos de empresas. Da bancada ao mercado: desenvolvimento do plano de negócios.  

Conteúdo programático:  
1. Conceitos iniciais – panorama do empreendedorismo no Brasil, empreendedorismo, intraempreendedorismo e 
empreendedorismo social. 
2. Perfil empreendedor: Motivação, competências e habilidades do empreendedor. 
3. Levantamento do perfil empreendedor: Análise das potencialidades empreendedoras entre os alunos. 
4. Tipos de organização e o ambiente de inovação. 
5. Identificação de novas oportunidades de negócios e desenvolvimento de um plano de negócios. 
6. Experiência: Empreender por um dia.  

Objetivos:  
Gerais: 
Apresentar o empreendedorismo como alternativa ao conceito de empregabilidade. 
Específicos: 
● Compreender o conceito de empreendedorismo e o seu papel no crescimento econômico e social. 
● Tratar do perfil, das motivações e as competências específicas do empreendedor. 
● Trabalhar o desenvolvimento do plano de negócios.  

 

Metodologia de ensino: 
Aulas expositivas, seminários e PBL: elaboração de plano de negócio e empreender por um dia 

https://www.unifesp.br/campus/sjc/catalogo-de-disciplinas/ucs-vigentes.html


Avaliação: 
N1 = Empreender por 1 dia= 4 pontos (Atividade em grupo que consiste em simulação de abertura de uma empresa, com 
comercialização de bens e/ou serviços, sendo que o aluno será avaliado por meio de comparação entre o planejado e o executado 
e aspectos físicos da empresa) 
 
N2 = 1 Seminário em grupo= 3 pontos – (Atividade desenvolvida por no máximo 3 alunos) O Seminário será avaliado da seguinte 
forma:  
 Conteúdo = 1,5 Qualidade e diversidade de fontes coletadas e informações abordadas pelo seminário (inclui fotos, 
vídeos, biografias etc) 
 Clareza da apresentação, do material utilizado (slides) e consistência das respostas aos questionamentos = 0,5 
 Relação entre o empreendedor estudado e a teoria (evidência das características empreendedoras) = 1,0 
 
N3= 3 pontos (entregas parciais e final). Elaboração de um plano de negócio. É essencial que este contenha: Sumário Executivo, 
Descrição da empresa, setor, produto/ serviço, Mercado e Análise de investimento. Em caso de plágio será atribuído nota zero a 
atividade.  
 
   

Bibliografia:  
[deve ser indicada a bibliografia necessária para a UC] 
 
Básica:  
[igual consta no Projeto Pedagógico do Curso ou no  Catálogo de Disciplinas] 
  
Complementar: 
 

Cronograma:  

Aula Conteúdo 

1 Jogo Dupla Empreendedora 

2 Apresentação da disciplina - Business Model Canvas 

3 Pitch do Negócio 

4 Tipos de empreendedorismo e o empreendedor 

5 Tipos de Empresa 

6 Plano de negócio 

7 Plano de negócio 

8 Financiamento 

9 Acompanhamento plano de negócios 

10 Ajuste 

11 Empreender por 1 Dia 

12 Análise resultados empreender por 1 Dia 

13 Análise resultados empreender por 1 Dia 

14 Congresso Unifesp 

15 Seminários 

16 Seminários 

17 Seminários 

18 Ajuste 
 

 

https://www.unifesp.br/campus/sjc/catalogo-de-disciplinas/ucs-vigentes.html

