
Vll;OBJETIVOS
Obiótivo :Geral:

Ao término do curso desta disciplina. os alunos deverão estar capacitados para: compreender a sociedade na qual
estão inseridos, mesmo que de maneira reduzjdat desenvolver um plano de negócios economicamente viávell
entender os procedimentos burocráticos que envolvem um negócio no Brasil.

Obiêtivos Eúpecíficoõ=

Apresentar uma visão fundamentada sobre a sociedade capitalistas

. Demonstrar a inexorabilidade da inovação.

+ Preparar tecniéãMênte ó ;doíDO dicertte.

 
1.1DENTIFICACÃO DA DISCIPLINA:1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

CODIGO NOMEDA DISCIPLINA
N'íDE HORAS.AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS PRÁTICAS

TOTAL;:DEHORAS:AULA
SEMESTRAIS

CIT7212 EmDfêêndedófismó 4   72
 

HORÁRIO MODALIDADE
TURMASTEORICAS TURMASPRATICAS PFéÉêõéial

05652    
 
il. PROFESSOR(ES) MINiSTRANTE(S) l

 
 
ili.PRE-REQUISITO(s) l
CÓDIGO  

  Esta disciplina não possui pré-requisitos l
 
IV. CURSO(S) PARA O(s) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA l
 
 
V.JUSTIFICATIVA
Esta disciplina é necessária para uma complementação da formação do profissional de Tecnologia da Informação
e Comunicação. Fornece conceitos e desenvolve trabalhos que buscam contextualizar a importância da ação
empreendedora nos diversos campos de atuação do bacharel em TIC (com ênfase em sistemas de informação.
negócios digitais ou aspectos ligados à educação e cultura digital). O profissional da área de TIC necessita
preparar-se para aplicar seus conhecimentos e habilidades em negócios criativos, na convergência digital, qué
venham a disponibilizar soluções à sociedade e suas organizações. nas áreas de formação e especialização
éscolhidãs.
 
 



VIII.CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
UNTO DO. SISTEMA CAPrrAUSTA (

1 .1 . Revolução Industrial
1 .2. Formação da classe operária
1 .3; Transformação dos mercados

=AP. 2 e 3)

UNIDADE 2 - .OS AMORES ECONÓMICOS(CAP. 5)
2.1.Indivíduo
2.2. Empresas
2.3.Instituições

UNIDADE 3 - TEORIAS ECONÓMICAS DA INOVAÇÃO
3.1 . A Tecnologia e o Capitalismo
3.2. Lei Tendencial da taxa de lucro
3.3. Mais-Valor Relativo(Marx)
3.4. Destruição Criadora(Schumpeter)
3.5. Lucro de Monopólio (Schumpeter - cap. 7 de capitalismo socialismo e democracia)

UNIDADE04:PLANO DENEGOCIOS
4.1. Importância do Plano de Negócio
4.2. Estrutura do Plano de Negócio
4.3. Desenvolvimento de um Protótipo de Plano de Negócio

UNIDADE05:ESTUDO DEVIABILIDADE
6.1. Projeção de resultados
6.2. Análise de investimento
6.3.TIR e Payback

UNIDADE 06: MECANISMOS E PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS
5.1 . Etapas para a Criação de Empresas
5.2. Tributos
5.3. Marcas e Patentes
5.4. Gestão do Empreendimento

IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:
1 . Aulas expositivas.intercaladas com discussões.
2. Material de apoio postado no Moodle.
3. Desenvolvimento de trabalhos e exercícios:
4. Aulas à distância com uso de material e tarefas disponibilizados no Moodlel
5. Desenvolvimento de um protótipo de Plano de Negócio.aplicando os conceitos desenvolvidos nas aulas
expositivas.

Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:
Para ministrar as aulas é necessário
- Equipamento de projetor (Datashow) provido de cabo USB.
- Quadro para projetar a imagem gerada
- Acesso à internet
- Ambiente Virtual de Aprendizagem -- Moodle. :

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento .nos estudos. os quais

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a
disciplina, com no mínimo 75% das aulas (Frequência Suficiente - FS), ficando reprovado o aluno com mais
de 25% de faltas (Frequência Insuficiente - FI).
e Serão realizadas duas provas escritas, com peso 2,5 cada.

. Haverá um trabalho com peso 5

. Média Final (MF) = PI.0.25+P2.0.25+T.0.5

. A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>!6,0 (seis) e Frequên



72 da Res. n' 17/CUn/1997)

O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5.5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes no art.70, $ 2'. A Nota
Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).
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Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1 997)

Observações

Avaliação de segunda chamada:
. Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno. por motivo de força maior e

plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de
avaliação à coordenação do curso dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.

Horário de atendimento ao aluno:
Quartas-feiras das 14h às 16h na Unidade Mato Alto - sala do RexLâb

XI.CRONOGRAMATEORICO/PRATICO
AULA

semana DATA ASSUNTO

l 7/03/2018
e Apresentação da disciplina e do plano de ensino
. Introdução ao conteúdo

Unidade l '- Desenvolvimento dó sistema capitalista
e Revolução Industrial

2 09/03/2018 8 Formação da Classe Operária
ó Transformação dóg mercados

3 16/03/2018

Unidade ll - Os atores eeonõmicos
e Indivíduo

. Empresas
. Instituições

4 23/03/2018
Unidade 111 -- Teorias Económicas da Inovação

. Ciclo de reprodução ampliada do capital
e Conceito de Mais Valor

5 06/04/2018 + ; Lei Tendencial da queda da taxa de lucro
. Mais Valor Relativo

6 13/04/2018
. Inovação e competição
e Destruição Criadora

õ Lucro de MonoDóiio
7 20/04/2018 Avaliação 'i

8 27/04/2018
Unidade IV Plano de Negócios

. Importância

. Estrutura.
9 11/05/2018 . Desenvolvimento de um piano de negócios

10 18/05/2018
Unidade V Estudo de Viabilidade

. Projeção de Resultados

. TiR e Pavback

  25/05/2018 6 Analisar a viabilidade do piano estabelecido na aula 9

12 08/06/2018
Unidade VI h Mecanismos e procedimentos byrQçEáticos

e Etapas para a criação de empresas
+ Tributos

13 15/06/2018
Entrega do Trabalho (plano de .negócios viável)

e Marcas e Patentes
. Gestão de empreendimento l

14 22/06/2018 . Gestão de empreendimento ll



o llAvalia29/06/201815
Segunda avaliação(Prova substitutiva)16 Provade Recuperação

ustes de acordo com as necessidades das atividades
desenvolvidas

XII. Feriados previstos para o semestre 2017.2

30/mar
03/abr
21/abr
30/abr
OI/mai
04/ma

Lucas Trentin Rech

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso / /

Profa Patrici íntséh Fiuza
Coordenado'fa do Curso
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