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QUA 21H-23H / SEX 19H-21H

A disciplina visa apresentar aos alunos conceitos sobre Empreendedorismo esperando 
despertar nos alunos uma postura empreendedora e a capacidade de desenvolver ideias 
de intraempreendedorismo e de novos negócios envolvendo tecnologias. O curso é 
ofertado através de aulas expositivas; seminários, palestras e depoimentos de 
pro�ssionais na área de empreendedorismo; dinâmicas de grupo, atividade vivenciais e 
jogos; debates e discussões; e apresentação de vídeos. A disciplina é ofertada no período 
noturno com atividades presenciais e à distância. Nos últimos 4 anos, a média tem sido de 
40 alunos. Nesse ano, no início do semestre, as atividades presenciais serão ministradas 
pela docente via skype com suporte presencial em sala de aula do tutor.

O tutor irá auxiliar nas dinâmicas de grupo, atividades vivenciais e jogos; auxiliará os 
palestrantes durante as apresentações e atividades prática em sala de aula; suporte para 
auxiliar nas avaliações presenciais; e no início do semestre, dará suporte nas aulas 
presenciais que serão ministradas pela docente por skype. Sendo interesse do tutor, ele 
poderá ofertar uma aula/palestra presencial, desde que com a presença e apoio da 
docente da disciplina.

Os alunos realizam atividades em equipe e que são elaboradas com apoio do AVA Moodle 
e de ferramentas online de gerência de projetos. Espera-se do tutor o  suporte para auxiliar: 
tirando as dúvidas dos alunos, na elaboração de atividades e nas avaliações à distância.
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Horário de aula da disciplina (ex: seg 08h-10h) *

Resumo do projeto *
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(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)

Resumo das atividades fora de sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)
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