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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o projeto pedagógico da segunda edição do Curso 

de Formação Inicial e Continuada (FIC) (BRASIL, 2008; BRASIL, 2011) chamado de 

“Criando Negócios Inovadores”. Este projeto de curso contextualiza e define as diretrizes 

pedagógicas para o referido curso no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia campus de Santo Antônio de Jesus. 

O presente projeto visa oferecer um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

em “Negócios Inovadores”, visando formar, qualificar e possibilitar tanto o 

aperfeiçoamento profissional do cidadãos em atividade empreendedora, especificamente 

relacionadas a desenvolvimento de software.  

A linha norteadora deste projeto é Negócios e Inovação, e se enquadra à realidade 

de Santo Antônio de Jesus, pois tem um comércio em ascensão, um intenso dinamismo 

urbano, e um dos principais polarizadores dos municípios do Recôncavo Sul da Bahia, Vale 

do Jiquiriçá e Baixo Sul da Bahia, o que oferece um conjunto de potencias negócios na área 

de tecnologia de informação e desenvolvimento de software.  

Ressalta-se que este projeto é mais uma ação que contribuirá não apenas com a 

iniciativa do campus de Santo Antônio de Jesus, mas com o IFBA como um todo; ajudará a  

integrar individuos, instituições de ensino e mercado, capacitando e fomentando uma 

cultura empreendedora focados no desenvolvimento dos sujeitos participantes, que irão, 

dentre outras coisas, desenvolver soluções de forma criativa para os desafios atuais. 

As disciplinas ministradas serão as seguintes: 

 Startups (24hs) 

 Empreendedorismo (20hs) 

 Oficinas Tecnológicas (20hs) 

 Design Think (20hs) 

 Projeto de Conclusão de Curso (60hs) 

 Apresentação do Projeto de Conclusão de Curso (23h) 

 

  



2. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO 

COORDENAÇÃO: 

Coordenadores: Renata Maria de Souza Santos 

E-mail: renata.rmss@gmail.com 

Telefone: (71) 99183-6225  

LOCAL DE REALIZAÇÃO/CAMPUS: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - campus de Santo Antônio de Jesus.  

Telefone 

+55(71) 3221-0394 

HOME-PAGE  

http://santoantonio.ifba.edu.br/ 

3. DADOS GERAIS DO CURSO 

Nome do Curso:  Criando Negócios Inovadores 

Eixo Tecnológico:  Negócios e Inovação 

Carga horária:  161 horas 

Escolaridade Mínima:  Ensino Médio Incompleto 

Classificação:  Curso FIC – Formação Inicial e Continuada 

Número de Vagas: 20 

Frequência da Oferta do Curso:  De acordo com a demanda 

Periodicidade das Aulas:  3 (três) vezes por semana 

Modalidade da Oferta:  Presencial 

Turno:  Vespertino 

Investimento:  Totalmente Gratuito 

4. JUSTIFICATIVA 

A sobrevivencia de uma empresa depende de um bom modelo de negócio, onde constem 

produtos, custos de produção, manutenção, parceiros, análise do mercados e consumidor. 

Mas seu sucesso também depende de funcionários capacitados (formados por universidades 

e intitutos), espaço físico (de pré-incubadoras, incubadores e coworkings), conhecimento 

(fornecidos por aceleradoras e mentores), visibilidade (fornecida pela imprensa) e muitos 

outros fatores que contribuem para alimentar uma cultura e um sistema de 

empreendedorismo seja um sucesso. A esse conjuntos de fatores e elementos chamamos de 

ecosistemas de startups. Quanto mais maduro um ecosistema de startups, mas ele tem a 

ferecer para que uma startup nascente tenha sucesso. 

http://santoantonio.ifba.edu.br/


Este curso justifica-se pelo grande potencial empreendedor que Santo Antônio de Jesus e a 

região do Recôncavo tem; pelo potencial em oferecer mão de obra qualificada que o IFBA 

Campus Santo Antonio de Jesus tem; e assim, juntos criarmos, fomentarmos e cultivarmos 

através de iniciativas como as deste curso, o ecosistema de startups de local. 

5. OBJETIVOS DO CURSO 

O curso se destina a proporcionar aos alunos conhecimento teórico e prático a respeito de 

startups de software. Ao final do curso, espera-se que os futuros empreendedores sejam 

capazes de: 

 O que são? 

 Como funcionam? 

 Como ter uma ideia inovadora? 

 Como desenvolve-la e testa-la? 

 Como elaborar um modelo de negócio? 

 Como criar equipes empreendedoras? 

 Desenvolver seu primeiro protótipo; e, 

 Realizar seu primeiro Pitch, no Demo(stration) night. 

6. PÚBLICO ALVO 

O curso “Criando Negócios Inovadores” na modalidade presencial, é destinado a pessoas 

com no mínimo Ensino Médio incompleto, que tenham interesse em desenvolver software 

(programar) e atuar ou aperfeiçoar na área. 

7. PERFIL DO EGRESSO 

Em consonância com os objetivos propostos para o curso, as ações serão direcionadas para 

que o estudante egresso do curso FIC “Criando Negócios Inovadores”, na modalidade 

presencial, deve ter demonstrado avanços na aquisição de seus conhecimentos relativas a 

conteúdos ministrados no curso, dessa forma o egresso do curso deverá demonstrar em seu 

perfil as seguintes características: 

 Adquirir conceitos básico sobre Startups; 

 Desenvolver um Modelo de Negócio usando Canvas; 

 Desenvolver um protótipo de software; e, 

 Realizar a apresentação da sua ideia de forma direta e suscita para um investidor 

(realizar um Pitch).  



8. MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do Curso FIC “Criando Negócios Inovadores”, na modalidade 

presencial, está organizada por componentes curriculares em regime modular, com uma 

carga horária total de 161 horas. Cada hora aula do curso é definida como tendo 60 min h/a 

(sessenta minutos, hora/aula) de duração. 

No Quadro 1 está descrita a matriz curricular do curso e a seguir são apresentadas as 

ementas das disciplinas. 

Quadro 1 – Matriz Curricular 

Ordem Componentes Curriculares Carga Horária Total 
1.  Startups 24hs 

2.  Empreendedorismo 20hs 

3.  Oficinas Tecnológicas 20hs 
4.  Design Think 20hs 
5.  Projeto de Conclusão de Curso 60hs 
6.  Apresentação do Projeto de Conclusão de Curso 17h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 161 h 

9. EMENTÁRIO 

Disciplina: Startups Carga Horária: 24 hs 

Ementa:  

O que são Startups? O que São Startups de Software? Lean Startup. O que é? O que é MVP? 

Desenvolvendo o Cliente. Inovação. O que é Inovação. Inovação x Invenção. 

Desenvolvimento voltado para o Cliente. Foco nas atividades que dão velocidade a entrega 

do produto. Gerência de Projeto Ágil. Ferramentas para agilizar documentação, 

comunicação, desenvolvimento, integração e implantação de software. Pivotar ou 

Perseverar. O que é Pivotar?  

Bibliografia: 

BLANK, Steve. Startups. Disponível em: https://steveblank.com/. Acessado em: 30 de Julho 

de 2018. 

RIES, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to 

create radically successful businesses. Crown Books. 

  

https://steveblank.com/


 

Disciplina: Empreendedorismo  Carga Horária: 20 hs 

Ementa: Empreendedorismo. O que é? Construindo Equipes Empreendedoras. Modelo de 

Negócio Usando Canvas. Pré-incubadoras, incubadoras, acelerados. Hotel de Projetos e Pólo 

de Inovação. Parque Tecnológico da Bahia. Rede+. Como conseguir recurso? Pitch. 

Investidores.  

Bibliografia: 

SOUZA, S. H. M. D. (2008). Capital empreendedor, venture capital & private equity–capital de 
risco. Curitiba: Juruá. 

Cohen, S. (2013). What do accelerators do? Insights from incubators and angels. Innovations: 

Technology, Governance, Globalization, 8(3-4), 19-25. 

 

Disciplina: Oficinas Tecnológicas Carga Horária: 20 hs 

Ementa:  

Arduino e IoT: O que é? Como funciona? Privacidade e Segurança.  

Informática na Educação: Educação orientada a Informática. Pensamento computacional. 

Gamificação de Disciplinas. Tecnologia em Sala de aula. 

Redes de Computadores: Internet. Dispositivos. Tecnologias. Computação na Nuvem. 

Cidades Inteligentes: Smart Everything (Tudo Inteligente), Carros Autônomos, Robôs, 

Cidades Inteligentes. 

Bibliografia: 

IBM. How it works: IoT. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QSIPNhOiMoE. 

Acessado em: 30 de Julho de 2018. 

IBM. How it works: Cloud Platform. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKMmA7bgSBc. Acessado em: 30 de Julho de 2018. 

IBM. How it works: Smart cities. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJVK25wWvbE. Acessado em: 30 de Julho de 2018. 

IBM. How it works: IBM Watson. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Xcmh1LQB9I. Acessado em: 30 de Julho de 2018. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSIPNhOiMoE
https://www.youtube.com/watch?v=wKMmA7bgSBc
https://www.youtube.com/watch?v=yJVK25wWvbE
https://www.youtube.com/watch?v=_Xcmh1LQB9I


Disciplina: Design Think Carga Horária: 20 hs 

Ementa: Design Think. Compreender. Definir. Idealizar. Prototipar. Testar 

Bibliografia: 

YAYICI, E. (2016). Design Thinking Methodology Book. ArtBizTech. 

 

Disciplina: Projeto de Conclusão de Curso Carga Horária: 60 h 

Ementa: Lean Software Development, Princípios e Práticas. Ao longo do curso o aluno será 

instruido a desenvolver uma ideia relacionada a um problema de sua realidade; para esse 

problema – trazido pelo próprio aluno – desenvolveremos um modelo de ne’gocio usando 

canvas e construiremos uma primeira versão desse produto - protótipo - de software. 

Bibliografia: 

POPPENDIECK, M. (2007, May). Lean software development. In Companion to the 

proceedings of the 29th International Conference on Software Engineering (pp. 165-166). 

IEEE Computer Society. 

EBERT, C., Abrahamsson, P., & Oza, N. (2012). Lean software development. IEEE 

Software, (5), 22-25. 

 

Disciplina: Apresentação do Projeto de Conclusão de Curso Carga Horária: 17 hs 

Ementa: Demo Nigth! (Noite de Demonstração). Hotel de Projetos. Caso de UHP-Jacobina. 

Apresentação das Startups. Demo Day 2016 

Bibliografia: 

STARTUP BRASIL. Demo Day 2016. Disponível em: 

https://www.startupbrasil.org.br/2016/07/04/demo-day-2016/. Acesso em: 30 de jul. de 

2018. 

 

10. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

O curso será desenvolvido a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: 

 Criação do cronograma de atividades; 

 Seleção de 20 alunos; 

 As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado na página 

oficial do campus no endereço http://www.santoantonio.ifba.edu.br, onde também 

será publicada a lista de aprovados; 

https://www.startupbrasil.org.br/2016/07/04/demo-day-2016/
file:///C:/Users/cliente/Downloads/www.santoantonio.ifba.edu.br


 A seleção das vagas ocorrerá por sorteio; 

 Realização das aulas (três encontros semanais, com duração de 13,5 horas/sem, 

sendo 60min a hora/aula); 

 Avaliação dos professores: a cada final de módulo, os participantes preencherão um 

formulário online, avaliando e fazendo sugestões para os professores do curso; 

 Avaliação dos participantes: será contínua e processual, com preponderância dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, de forma a evidenciar se as 

competências foram ou não atingidas; 

 Autoavaliação dos sujeitos envolvidos (professores e alunos); 

 Avaliação do curso através da aplicação de formulários online; 

 Elaboração do Projeto de Conclusão de Curso. 

11. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será formativo, levando em consideração o acompanhamento 

e evolução no decorrer do curso. Bem como a verificação dos conhecimentos teóricos e 

práticos e às transformações comportamentais adquiridas no desenvolvimento das aulas. 

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita por 

componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando aspectos 

de domínio do conteúdo teórico e das técnicas apresentadas na disciplina, participação nas 

aulas, demonstrando interesse e iniciativa, assiduidade/pontualidade, ética e postura 

profissional. Para se alcançar os objetivos da avaliação serão utilizados como instrumentos: 

questionários; trabalhos individuais e/ou de equipe; atividades práticas, desenvolvidas de 

acordo com a necessidade do curso; autoavaliação. 

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos 

escolares. A mesma será registrada diariamente pelo professor, no Diário de Classe, por 

meio de chamada ou lista de presença. 

A avaliação docente será feita, pelos alunos, por meio do preenchimento de formulário 

online próprio ao final de cada módulo e autoavaliação. 

12. APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 

O aluno será considerado apto a qualificação e certificação desde que tenha 

aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) na média geral do curso e frequência 

maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento).  



13. INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

Para realização do curso será necessário um laboratório de informática contando 

com a estrutura definida no Quadro 2. 

Quadro 2 – Estrutura do Laboratório de Informática 

Item Material 

  20 Computadores conectados à Internet 

  01 Sala adequadamente mobiliada (mesa e 

cadeira/carteira com braço) 

  Quadro de Vidro 

  Projetor Multimídia ou TV conectada ao Computador 

14. CERTIFICAÇÃO 

Após a conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Conclusão do 

Curso de Formação Inicial e Continuada em “Criando Negócios Inovadores” com carga 

horária de 161 horas. 
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