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PROFESSOR EXECUTOR

EMENTA
Estudo e vivência do processo social empreendedor, a partir da nova lógica digital e da inovação, orientados para a
construção de projetos reais que mitiguem e solucionem problemas sociais e ambientais contemporâneos.
Desenvolvimento de competências empreendedoras funcionais, técnicas e comportamentais.
REQUISITOS
Não há.
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Compreender a nova lógica digital e sua influência no cotidiano profissional e social. Refletir sobre a
responsabilidade individual e coletiva frente a problemas sociais contemporâneos. Conhecer algumas
das principais possibilidades disponíveis para o enfrentamento, a correção e a solução de problemas
sociais e ambientais contemporâneos. Estimular o pensamento criativo e a prática da inovação no
contexto pessoal e profissional.
Aplicar em contextos específicos ferramentas e instrumentos de inovação, gestão e empreendedorismo.
Aprimorar a capacidade de autoconhecimento, autoimagem, autoestima e autoconfiança. Identificar
problemas sociais contemporâneos e construir propostas reais e viáveis para solucioná-los. Conceber e
planejar um protótipo de negócio de impacto, organização do terceiro setor, projeto de extensão ou
projeto social. Enriquecer a capacidade de comunicação, persuasão e construção de redes de
relacionamento.
Fomentar e potencializar atitudes como proatividade, iniciativa, independência, perseverança e
resiliência. Estimular atitudes conciliatórias, de respeito e de coletivismo. Fortalecer valores como
liberdade, ética, justiça, transparência, compaixão e solidariedade.
CONTEÚDO
O que fazemos aqui?; Nova lógica digital e Humanismo;Cultura beta e maker; Teoria do stakeholders;
Capitalismo consciente;Empreendedorismo social; Negócios de impacto e organizações do terceiro
setor;Extensão universitária; Sistema B;Inovação social.
Autoconhecimento; Competências Empreendedoras (Entrecomp);Valores e virtudes;Empatia.
Responsabilidade individual e coletiva; Problemas sociais e ambientais -- locais, nacionais e
transnacionais;Causas e efeitos; Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
De onde vêm as boas ideias?;Criatividade, inovação e mudanças;Prototipagem e teste.
Modelo C (Teoria da Mudança e Modelo de Negócio);Inovação em modelos de negócio de
impacto;Viabilidade financeira;Avaliação de impacto.
Ecossistema empreendedor;Storytelling; Pitch; Captação de recursos e mobilização de parceiros.

ESTRATÉGIA DE ENSINO
Serão utilizadas estratégias tradicionais e metodologias ativas de ensino e aprendizagem. No campo tradicional, haverá
aulas dialogadas; atividades individuais e em grupo; leitura e estudos de caso; seminários. Em termos de metodologias
ativas, utilizar-se-á majoritariamente a aprendizagem baseada em projetos, com suporte de sala de aula invertida, vista de
campo e instrução por pares. Os recursos didáticos previstos são: livros físicos e digitais; artigos científicos; projetor e
equipamento multimídia; quadro branco; sites e redes sociais (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram); aplicativos
educacionais (Socrative e Plickers); vídeos e podcasts.
RECURSOS DISPONÍVEIS
Laboratório de aprendizagem ativa (Conecta)

AVALIAÇÃO
O semestre letivo é composto por 02 (duas) avaliações de aprendizagem, com conteúdos cumulativos: - Avaliação
Regimental (A1): 5,0 (cinco) - Avaliação Docente (A2): 5,0 (cinco) Para as disciplinas que não possuem PRI as avaliações
A1 e A2 são de responsabilidade de cada docente. A Nota Final (NF) é obtida pelo somatório de A1 e A2. Assim: A1 A2 =
NF Para aprovação o estudante deverá obter NF igual ou superior a 6,0 (seis) e, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) de presenças. Se a NF for inferior a 6,0 (seis) e o estudante tiver obtido ao menos 1,0 (um) na A1 ou na A2, poderá
realizar uma Avaliação Final (AF), correspondente a 5,0 (cinco). Neste caso, a AF substituirá a menor nota lançada no
sistema, seja A1 ou A2.
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