
  

 

 

 
  

  

 

 
 
 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plata
form

a 
Aula 1 06/09/2021 2ª 14:00 - 16:00 

1h30 - aula 
0h30 - 
discussão 

 
02h 

Síncrona Conceitos de empreendedorismo e perfil empreendedor https://
stream
yard.c
om  

  - 02h Assíncrona Leitura do Capítulo 1 deste livro digital: O Segredo de Luiza (Fernando Dolabela) 
páginas 28 a 55. 
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/881634/mod_resource/content/2/O%20segredo%20
de%20luisa.pdf . 

 

Aula 2 08/09/2021 4ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 

0h30 - 
discussão 

02h Síncrona Descobrindo oportunidades. Busca de informações para empreender.  https://
stream
yard.c
om 

   02h Assíncrona Instalar o seguinte app e elaborar uma análise SWOT conforme as informações da aula 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.guillermogarcia.dafo . Após elaborar 
sua análise, tire um print da tela e compartilhe com suas colegas de curso para que elas 
possam comentar sobre sua análise. 

 

Aula 3 10/09/2021 6ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 

0h30 - 
discussão 

02h Síncrona Conceito e gerenciamento de carreira. Elaborando um currículo. Entrevista de emprego. https://
stream
yard.c
om 

   02h Assíncrona Elaboração de um currículo. Para elaborar seu currículo você pode utilizar aplicativos de 
celular como este 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.msapp.curriculum.vitae.free 
 
Por meio do aplicativo, as alunas podem compartilhar seu currículo com as colegas do 
curso por Whatsapp, e elas podem responder com sugestões de melhorias de acordo 
com o conteúdo explicado na aula. 

 

Curso de Formação Inicial e Continuada - Higienista em Serviços de Saúde 
Plano de Ensino 

 
Componente Curricular: Empreendedorismo e Mercado de Trabalho                                               Carga Horária: 20h 

Professor Responsável: Márcio Lopes Pimenta 
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Aula 4 13/09/2021 2ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 

0h30 - 
discussão 

02h Síncrona Modelos de negócio tradicionais e digitais. Entendendo um plano de negócio na prática https://
stream
yard.c
om 

   02h Assíncrona Instale este app para construir alguma ideia de negócio que você tenha, ou para relatar 
quais habilidades você poderia oferecer ao seu empregador. As instruções de 
preenchimento serão dadas durante a aula. 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.guillermogarcia.dafo (Android) 
 
 
 
Nesta página do Sebrae existem diversos vídeos que podem orientar na prática como 
podemos desenvolver um plano de negócio. 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-um-plano-de-
negocio,37d2438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD 
 
Vocês devem assistir ao primeiro vídeo da página para entender a estrutura básica de 
um plano de negócio, neste link 
https://www.youtube.com/watch?v=O3VZRvk34Xw&t=15s  
 
Se você gostou deste conteúdo, pode também assistir aos outros vídeos nesta mesma 
página. Eles vão ajudar você aprofundar seu conhecimento em cada uma das fases do 
plano de negócios. 
 
 

 

Aula 5 15/09/2021 4ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 

0h30 - 
discussão 

02h Síncrona Legislação referente ao Empreendedor Individual. Busca de orientação e consultoria 
para empreender. Busca de financiamento para empreendimentos. 

https://
stream
yard.c
om 

   02h Assíncrona Casos de sucesso do SEBRAE. Como o apoio em forma de consultoria pode alavancar 
um pequeno negócio? Leitura do caso da empresária Mazé, que vendia doces na rua e 
abriu uma fábrica:  
 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cliente%E2%80%93sebrae/maze-
comecou-como-ambulante-e-abriu-uma-fabrica-de-
doces,3fcff8952aca8710VgnVCM100000d701210aRCRD  
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*Atividade síncrona: aula online professores e alunas juntos via Youtube (Plataforma StreamYard com apoio/mediação de bolsistas do projeto: 
https://streamyard.com).  
** As aulas síncronas serão gravadas e hospedadas na plataforma Youtube do Projeto UAI durante o período do curso. 
*** Atividade assíncrona: não é necessário que as alunas e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o 
aprendizado seja adequado, ou seja as alunas poderão acessar as atividades de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para aprendizado (vídeos 
ou áudios de aulas gravados, filmes, textos, e-mails, fóruns ou listas de discussão, etc.). 

https://streamyard.com/

