
P R O G R A M A
Disciplina: PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO II Código: ENUN60036

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Etapa Carga Horária Início Vigência

6a Semanal: 02 horas-aula Semestral: 40 horas-aula 2015.1

Ementa: Reflexões sobre mudanças no ambiente competitivo e no mercado de trabalho e
crescente importância da inovação e da ação empreendedora, e a preocupação com o meio
ambiente. Análise de diferentes formas de empreender: experiências empreendedoras.
Identificação de formas e oportunidades de inovar. Planejamento de novos empreendimentos com
o uso de modelos e plano de negócios. Apresentação de mecanismos de apoio ao empreendedor.
O empreendedorismo e as perspectivas de inclusão social, econômica e cultural das pessoas com
deficiência (física, mental, auditiva, visual, múltipla), face a lei de cotas. Questões ambientais e
desenvolvimento sustentável. Identificando a oportunidade de negócio, desde a sua viabilidade até
o desenvolvimento e construção do Plano de Negócios.

Objetivos: Estimular o desenvolvimento de habilidades que favoreçam a criatividade e inovação na
elaboração do Plano de Negócios como uma ferramenta empresarial fundamental cuja descrição
compreende o empreendimento e o modelo de negócio. Conscientizar os alunos que, na
elaboração do Plano de Negócios, o mesmo passa por um processo de reflexão e de aprendizagem
sobre si, o mercado e sobre o contexto no qual o negócio está situado. Essa aprendizagem
possibilita uma clareza quanto ao direcionamento do negócio, prevenindo possíveis situações de
fracassos, e saber lidar com as oportunidades e ameaças relacionadas ao negócio, e aumentar suas
chances de sucesso. Instigar ao aluno: (a) aprender o conceito de si, englobando a autonomia, a
autoconfiança, a perseverança, a determinação, a criatividade e a liderança; (b) desenvolver seus
elementos de know-how: conhecer e entender mercados, oportunidades de negócios, selecionar
objetivos, projetar, estruturar e dar vida a essas organizações.

Metodologia O desenvolvimento das aulas se baseará em exposições e críticas sobre os conceitos,
em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo debates,
seminários e em trabalhos práticos: Estudos de Casos e por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois
tempos de aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio.
Exposição Oral; Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo. Recursos: Quadro
branco; Computador + Data Show; Portal de Entidades na Internet; CDs; DVD’s; Vídeos; Casos
empresariais retirados de Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e outros eventualmente úteis.



Avaliação: A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o
desempenho em situações pontuais, provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas
abordados. Será feita através da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais e/ou em grupo,
realizados em classe baseados nos estudos de caso ou temas apresentados em aula no Seminário
de Empreendedorismo e na elaboração do Plano de Negócio; bem como o grau de assiduidade e de
participação dos alunos nas atividades programadas durante o desenvolvimento do curso.

Conteúdo Programático
UNIDADE I – INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE “PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO II”
1.1. Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático.
1.2. Esquema de desenvolvimento das aulas.
1.3. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais, pesquisas, os dois testes
bimestrais (P1 e P2) e prova de exame final (PF).
1.4. Formação dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.

UNIDADE II – APRENDIZAGEM EMPREENDEDORA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
2.1. Orientação sobre a estruturação, atividades e cronologia para o desenvolvimento do Plano de
Negócios.
2.2. Lei de cotas e o processo de inclusão social na elaboração do Plano de Negócios.

UNIDADE III – ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
3.1. A oportunidade do empreendimento (descrição do negócio).
3.2. Concorrência (considerações sobre a concorrência: há ou não concorrentes? Quem são? Onde
estão localizados? Produtos e/ou serviços oferecidos? Preços praticados? Vantagem competitiva?
Forma de competição: Preço? Qualidade? Velocidade? Inovação? Buscar o diferencial que vislumbre
oferecer em relação a esses concorrentes).
3.3. Fornecedores (Quais os principais? Presença no mercado: muitos ou poucos? Insumos x valores
x formas de pagamento? Oferecem: Preço? Qualidade? Confiabilidade? Velocidade?).
3.4. Como funciona o mercado (análise de mercado e o plano de marketing: descrição dos produtos
e/ou serviços).
3.5. Planejamento mercadológico (preços, promoções, comercialização e canais de distribuição).
3.6. Planejamento Estratégico (faça a análise SWOT do mercado utilizando o modelo de Porter – “5
forças” para conhecer a dinâmica do mercado. Elabore sua Visão, Missão e Valores. Estabeleça
objetivos e metas organizacionais. Explicite a estratégia: pense em penetração no mercado, ganhos
de “share”, possíveis expansões, novos mercados).
3.7. Planejamento Jurídico e Organizacional (defina a forma jurídico do empreendimento,
perspectivas de crescimento dos próximos anos, sua razão social, estrutura organizacional,
organograma da organização, funcionários, competências necessárias, localização, parcerias,
serviços terceirizados, principais legislações a que o negócio está vinculado).
3.8. Planejamento da Instalação de Operação (layouts ou arranjo físico, materiais e equipamentos
necessários, como serão realizadas as atividades do negócio).
3.9. Planejamento de Recursos Humanos (definir as necessidades de pessoal que trabalharão em
seu negócio; ou seja o quadro quantitativo de pessoal por função, com perfis profissionais e



responsabilidades, mostrando sua alocação na estrutura organizacional)
3.10. Planejamento da Tecnologia da Informação (definir as necessidades de Sistema de
Informações Gerenciais – SIG, equipamentos, hardware, software, pessoal e treinamento para seu
uso).
3.11. Planejamento Financeiro (investimento fixo, capital de giro, investimentos pré-operacionais,
estimativas de faturamento, custos e resultados).
3.12. Construção de Cenários (o risco do empreendimento através da análise de cenários com a
simulações de resultados otimistas e pessimistas, reflexões sobre como agir diante das adversidades
e nas situações favoráveis).
3.13. Sumário Executivo (visão, missão, produtos e/ou serviços, localização do mercado, demanda
de recursos, saúde financeira, como empregar os recursos e retorno sobre o investimento).
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