
  

 

 
 

 

   

  
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 

PROJETO ALVORADA 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

2. EMENTA 

Entendendo o mercado (clientes, fornecedores e concorrentes) 
A prestação de serviços; qualidade; satisfação do cliente 
Preço e valor de um serviço 
A mudança nas organizações e nas pessoas e as revoluções tecnológicas  
Fundamentos conceituais da teoria do empreendedorismo  
O mundo em mudança e o espírito empreendedor  

Dimensões econômicas e comportamentais  
Inovação como diferencial competitivo. Estratégias empresariais (oportunidades e ameaças).  
 

 

Componente Curricular: Inovação e Empreendedorismo 

Unidade Ofertante: Escola Técnica de Saúde 

Professora: Sany Karla Machado 

Carga Horária: 67 horas Oferta: ESTES/FAGEN 



  

 

 
 

 

   

  
 

 

 

3. OBJETIVOS 

Despertar nos alunos o espírito de inovação e criatividade e muni-los das técnicas empreendedoras para que, juntamente com noções 

básicas de gestão, possam obter um arcabouço para a manutenção de um negócio ou carreira de sucesso.  

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Data Conteúdo 

28/3       Apresentação da disciplina; dinâmica de grupo para apresentação dos alunos.  

1/4       Entendendo o mercado – clientes (consumo e sociedade) 

4/4       Entendendo o mercado – clientes (consumo e cultura) - Filme: Fome de Poder 

8/4       Entendendo o mercado – clientes (necessidades e desejos) 

11/4       Entendendo o mercado – clientes (necessidades e desejos) 

18/4       Entendendo o mercado – micro e macro ambientes da empresa (fornecedores e concorrentes) 

22/4       A prestação de serviços – a formação de expectativas - Filme: Mundo Cola 

25/4       A prestação de serviços – fatores de satisfação do cliente 

29/4       A prestação de serviços – fatores de satisfação do cliente 

2/5       A prestação de serviços – fatores de satisfação do cliente 

6/5       A prestação de serviços – fatores de satisfação do cliente 

9/5       Estudo de caso – Serviço Autorizado Brastemp 

13/5       Estudo de caso – TAM 

16/5       Apresentação de casos locais 

20/5       A prestação de serviços – Produtos x Serviços 

23/5       Fluxo dos serviços 

27/5       Padronização de serviços 

30/5       Customizando o serviço 

3/6       Palestra: Fiscal da Receita Estadual – Trâmites abertura de microempresa.  

6/6       Recuperação de Serviços  



  

 

 
 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina dar-se-á em 3 momentos: a) na participação no decorrer da aula, por meio da discussão dos temas; b) na apresentação 
dos seminários e c) no cumprimento dos objetivos das atividades da Feira de Negócios. Em todos eles os alunos deverão demonstrar o 
entendimento dos conceitos discutidos na disciplina por meio da sua correta adequação à atividade proposta.  
 
 

6. BIBLIOGRAFIA  
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7/6     Recuperação de Serviços – Revendo o caso TAM 

8/6     Preço e valor para o consumidor - Filme: De porta em porta 

10/6     A formação de preço 

13/6     Palestra: saúde e prestação de serviço. 

14/6     O mundo em mudança e o espírito empreendedor – História do consumo e do bom trabalhador 

15/6     Estudo de caso: AVON 

20/6     Feira de Negócios  

21/6     Feira de Negócios  

24/6     Feira de Negócios  

27/6     Feira de Negócios 

28/6     Avaliação do trabalho prático  

1/7     Encerramento da disciplina 


