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Tema Transversal II
Disciplina - Empreendedorismo e Visão de Negócios
Código Nível - 1
Semestre – 2º

Tipo - Nuclear
Ano - 1º
Créditos - 1 = 25 horas (16 de contacto + 9 de estudo).

1. Introdução
A disciplina Empreendedorismo e Visão de Negócios tem como finalidade principal criar
habilidades sobre como desenvolver atitudes com um perfil empreendedor e “práticas de
gestão de negócios” para professores que irão leccionar a disciplina Noções de
Empreendedorismo no ensino secundário.

Além deste propósito, esta disciplina proporciona uma alternativa de carreira para professores
que desejam iniciar-se na actividade empreendedora, ou ainda, poderá ser oferecida para o
público em geral que deseje desenvolver competência para iniciar ou gerir um novo negócio.
A disciplina aborda o trinómio “ser-saber-fazer acontecer” presentes na acção de empreender.
Inicialmente são discutidos os diferentes perfis do profissional empreendedor, onde o aluno é
estimulado a reconhecer o seu próprio perfil e as carências a serem superadas para se tornar
um empreendedor ou um intraempreededor bem-sucedido (SER). A seguir são apresentados
os conhecimentos básicos para criação de um novo empreendimento ou projecto que ele
pratica idealizando o seu, desde a escolha de uma oportunidade, até a sua modelagem em um
Plano de empreendedor (SABER). Finalmente, o aluno é orientado como iniciar seu próprio
negócio e quais as práticas de gestão mais relevantes para assegurar o seu sucesso (FAZER
ACONTECER).

2. Objectivos gerais
Pretende-se que o aluno após cursar esta disciplina deverá ser capaz de:


Desenvolver uma atitude epreendedora a ser aplicada na sua condição de pedagogo ou
fora do âmbito acadêmico.



Saiba como identificar uma oportunidade, planejar a sua execução e iniciar a operação de
um novo empreendimento.
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Compreender o funcionamento e a utilização das principas práticas de gestão de um
pequeno negócio.



Dispor do embasamento em práticas de gestão de negócios necessário para lecionar a
disciplina Noções de Empreendedorismo.



Desenvolver a competência necessária para practicar o seu próprio negócio

3. Pré-requisitos
Sem precedência

4. Plano Temático
No

Horas de

Tema

contacto

Estudo

Conhecendo seu perfil empreendedor

1

1

Identificando a oportunidade de negócio

1

1/2

Analisando a viabilidade do negócio

1

1/2

Conhecendo um Plano de Negócios

1

1/2

Definindo a empresa

1

1/2

Definindo o negócio

1

1/2

Analisando o mercado

1

1/2

Elaborando o Plano de Marketing

1

1/2

Elaborando o Plano de Operações

1

1/2

Elaborando o Plano Financeiro

1

1/2

Começando o seu próprio negócio

1

1/2

Gestão da empresa familiar

1

1/2

Gestão do relacionamento com o cliente

1

1/2

Gestão das operações de uma pequena empresa

1

1/2

Gestão dos activos na pequena empresa

1

1/2

Avaliando o desempenho de uma pequena empresa

1

1/2

16

9

Subtotal

25

Total

5. Estratégias e Metodologia
Estratégia de ensino orientada por projectos de trabalho onde o aluno desenvolve o projecto para
realização de um novo empreendimento.
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Metodologia de ensino através de aulas interactivas, onde o professor demonstra o conceito
seguido de sua aplicação pelo aluno no seu projecto de negócio.

6. Meios de ensino-aprendizagem
Sempre que possível as aulas deverão ser desenvolvidas em ambiente electrónico, tanto na
demonstração dos conceitos com slides em projector de multimédia, como na sua aplicação pelos
alunos através de editor de texto e planilhas electrónicas, que os alunos receberão no início da
disciplina.
Alternativamente o mesmo material pode ser apresentado com projector de transparências e
disponibilizado para os alunos de forma impressa.

7. Avaliação
Nota obtida pela participação individual e em grupo nas actividades desenvolvidas durante as
aulas, utilizando os seguintes critérios de avaliação:


Desenvolvimento do Perfil Empreendedor

(60%)



Elaboração do Plano de Negócios

(15%)



Exercícios de Práticas de Gestão·

(25%)
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Docentes
Docentes da ESTEC – Departamento de Manutenção Industrial

76

