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OBJETIVOS
a) Apresentar um conjunto de tópicos de caráter multidisciplinar a serem contemplados durante a
concepção e delineamento de um novo produto, novo serviço ou novo negócio;
b) Discutir com os graduandos a aplicação dos conceitos e técnicas de Administração no contexto das
pequenas e médias empresas nascentes, abrangendo empreendimentos de base tecnológica, tradicionais
e culturais.
c) Apresentar a problemática da gerência e do desenvolvimento de pequenas e médias empresas,
inovadoras, tradicionais e culturais.
d) Apresentar metodologias de elaboração e apresentação do Plano de Negócios a ser utilizado para:
captar recursos financeiros para investimentos públicos ou privados ou buscar novos investidores para
o negocio
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fontes e tipos de ideias para novos negócios
A prospecção de oportunidades
O plano de negócio
Análise do setor de atividade econômica e da dinâmica do mercado
Planejamento de marketing
Planejamento da produção
Plano da estrutura organizacional e dos sistemas administrativos
Planejamento financeiro
Fontes de fomento para negócios de base tecnológica, cultural e esportiva disponíveis no
mercado.
10. A apresentação do Plano de Negócios para investidores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas, trabalhos em grupo, palestras e visita à
incubadora de empresas.

AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO
Serão utilizados diversos instrumentos de avaliação contínua, a partir dos seguintes elementos:
- Atividades parciais
- Trabalho Final: constitui-se da Elaboração de Plano de Negócios a ser realizado em equipes de
até 4 alunos. O trabalho a ser elaborado deve conter todos os elementos componentes da
estrutura do plano de negócios trabalhado em sala. Ao final do curso os planos de negócio serão
apresentados a uma banca de avaliação, que contará com um profissional de seleção de
empreendimentos como, por exemplo, gerente de incubadora de empresas, investidor etc.

CRITÉRIOS DE REAVALIAÇÃO
A aprovação está condicionada a obtenção da média acima de (5,0). Para tal fim será realizada a
média aritmética entre a nota da prova de reavaliação e a média do semestre. Estará apto a efetuar
a prova de reavaliação o aluno que obtiver como média final no mínimo três (3,0) e possuir no
mínimo 70% (setenta por cento) de freqüência nas aulas, ao longo do semestre.
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