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DISCIPLINA DE 
EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO - Ensino Superior

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO/AÇÃO 

Programa voltado para implementar a DISCIPLINA DE 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO na matriz curricu-
lar, abordando temas específicos que promovam a dis-
seminação da cultura empreendedora e da inovação. O 
programa envolve a capacitação dos professores em 
24 horas e mais 8 horas para Elaboração do Plano de 
Aula e a proposta de inserção da Ementa de disciplina 
na matriz curricular da Instituição de Ensino Superior - 
IES. Essa disciplina prevê trabalhar alguns temas como: 
o empreendedor, empreendedorismo e características 
do comportamento empreendedor, o empreendedor e as 
oportunidades - Análise do mercado e identificação de 
oportunidades, Modelo de Negócios, simulação de um 
modelo de negócios com vista a sua viabilização, Plano 
de Negócios - Passo a passo para a realização de um 
Plano de Negócios. Este curso faz parte do PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - Ensino Superior.

ETAPAS/AÇÕES 

 » Capacitação dos professores: 24 horas presenciais. 

 » Elaboração do Plano de Aula e a Ementa de Disciplina: 
8 horas.

 » Oficina Complementar: 8 horas presenciais para re-
forço metodológico e ajustes aos Planos de aulas.

 » Monitoramento: 16 horas remotas realizadas para 
acompanhamento durante o processo de aplica-
ção e registro de evidências de aplicação junto aos  
estudantes.

 » Capacitação dos Potenciais Empreendedores Uni-
versitários: a disciplina de empreendedorismo está 
estrutura para até 80 horas, e deverá ser realizada 
pelo professor capacitado.

PÚBLICO-ALVO
Professores, coordenadores 
de curso, coordenadores de 
núcleos de inovação tecno-
lógica (NIT)

PRÉ-REQUISITO
Instituição de nível superior

FORMATO
Curso

MODALIDADE
Presencial

DURAÇÃO
24 horas

UNIDADE TÉCNICA
UEDE

ENTREGAS/RESULTADOS 
PROPOSTOS

Instituição de Ensino Supe-
rior - IES com a Educação 
Empreendedora implantada 
e estudantes sensibilizados 
para atuarem de maneira 
empreendedora em suas 
vidas, capazes de contribuir 
com o desenvolvimento do 
município e do território.


