Objectos de Aprendizagem para o Módulo de Empreendedorismo
LO-01 Basic Information
Module
Main Learning Objective

Empreendedorismo

Coordinator Name

Apresentar a evolução do conceito de empreendedorismo
Interagir com os aspectos da educaçãorelacionados com a
formação de alunos com espírito empreendedor
• Conhecer alguns exemplos de projectos nacionais de
educação para o empreendedorismo
Ficheiro em pdf. Tese de Doutorado (Marival Coan): Educação para
o empreendedorismo: implicações epistemológicas, políticas e
práticas.
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/94847
Esta tese contribui com questionamentos sobre o papel da
educação na formação de um trabalhador/empreendedor.
Evidencia a importância da formar pessoas dotadas de espírito
inovador, criativo, proativo, capazes decriar e gerir seu próprio
negócio. Aqui é apresentado o conceito de empreendedorismo
numa perspectiva histórica (origem e evolução) e concepções
contemporâneas do empreendedorismo, bem como suas
características.
É um material livre que pode ser utilizado para a educação
observando as licenças do repositório de objectos de aprendizagem
da Universidade Federal de Santa Catarina. O mesmo está
licenciado na Creative Commons License.
Dra. Karen Ferreira-Meyers

Coordinator e-mail

karenferreirameyers@gmail.com

SME name

MSc. Sansão Albino Timbane

SME e-mail

sansaot@gmail.com

Nature of learning object

Site key benefit using it
over others

•
•

LO-02 Basic Information
Module
Main Learning Objective

Empreendedorismo

Coordinator Name

Apresentar as características dum empreendedor
Conhecer os factores de sucesso do empreendedor
Descrever o perfil do empreendedor
Interagir com algumas experiências de empreendedorismo
de sucesso
Vídeo: 9 Dicas para se tornar um empreendedor de sucesso! Eike
Batista
https://www.youtube.com/watch?v=WinQPgSb-lA
Este vídeo é um documentário com a duração de 9.17min
relatando sobre os negócios do Eike Batista (um empreendedor
classificado em 8º lugar no racking dos empresários mais ricos do
mundo segundo a Forbes – revista americana). No vídeo, são
apresentados os diferentes momentos da instalação de um negócio
de empreendedorismo, as dicas para se tornar um empreendedor
de sucesso. É um material livre que pode ser utilizado para a
educação observando as licenças da YouTube.com.
Dra. Karen Ferreira-Meyers

Coordinator e-mail

karenferreirameyers@gmail.com

SME name

MSc. Sansão Albino Timbane

SME e-mail

sansaot@gmail.com

LO-03 Basic Information
Module

Empreendedorismo

Nature of learning object

Site key benefit using it
over others

Main Learning Objective
Nature of learning object

Site key benefit using it
over others

•
•
•
•

Conhecer alguns exemplos de modelos de gestão para o
empreendedorismo
Ficheiro em pdf. Artigo Científico (José Guilherme Said Pierre
Carneiro): A Gestão Empreendedora como fator de sucesso nas
organizações empresariais.
Neste material são apresentados as principais prácticas para um
modelo de gestão empreendedora.
Tem enfoque no desenvolvimento dum comportamento voltado
para a inovação, para mudança e para a criação e disseminação do
conhecimento como a base e a filosofia de trabalho que deve
prevalecer em todo o ambiente da organização em todos os
sectores e níveis hierárquicos de gestão da empresa, como
elementos de sucesso do empreendedorismo.
Este artigo msotra como a liderança com cultura de execução, o
intraempreendedorismo, a gestão por competências, a gestão do
•

Coordinator Name

conhecimento, a cultura da inovação, a planificação estratégica, as
políticas de remuneração variável e as tecnologias de informação
quando articulados facilitam a organização e a gestão de micro e
pequenas empresas de base tecnológica, permitindo a inovação e o
desenvolvimento do empreendedorismo.
Dra. Karen Ferreira-Meyers

Coordinator e-mail

karenferreirameyers@gmail.com

SME name

MSc. Sansão Albino Timbane

SME e-mail

sansaot@gmail.com

LO-04 Basic Information
Module

Empreendedorismo

Main Learning Objective

Nature of learning object

Site key benefit using it
over others

Coordinator Name

Conhecer as fontes e tipos de financiamento para
pequenas e médias empresas (PME)
• Analisar as formas legais de empresas proprietárias
(empreendedorismo) e as possibilidades para obter um
financiamento
Ficheiro em pdf: Oportunidades e desafios para PME em
Moçambique
http://www.speed-program.com/wpcontent/uploads/2015/01/2014-SPEED-Report-37-Relat%C3%B3rioPME-em-Mo%C3%A7ambique-Oportunidades-e-Desafios1.pdf
Este documento é um relatório sobre as fontes e tipos de
financiamento para pequenas e médias empresas em Moçambique.
Trata-se dum documento produzido por uma instituição credível Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial
em Moçambique (Mozambique Support Program for Economic and
Enterprise Development - SPEED), com o financiamento da
USAID/Moçambique.
Os capítulos I e III apresentam a classificação e a importância das
pequenas e das médias empresas no mundo com destaque para o
contexto moçambicano, bem como, o funcionamento geral das
PME’s. Abordam-se ainda questões tais como: estratégia, recursos
humanos, contabilidade e finanças, produção, responsabilidade
social. No material não está referenciada a questão dos direitos
autorais, pelo que a sua utilização para fins educacionais é livre,
havendo a necessidade de indicar a fonte (SPEEDUSAID/Moçambique, Dezembro de 2014).
Dra. Karen Ferreira-Meyers
•

Coordinator e-mail

karenferreirameyers@gmail.com

SME name

MSc. Sansão Albino Timbane

SME e-mail

sansaot@gmail.com

LO-05 Basic Information
Module

Empreendedorismo

Main Learning Objective

Coordinator Name

Estabelecer as relações entre a inovação e o
empreendedorismo
• Explicar a importância das Tecnologias de Informação e
Comunicação para o desenvolvimento do
empreendedorismo
• Descrever como o empreendedorismo contribui para
modificar a qualidade de vida das pessoas
Vídeo: Empreendedorismo e uso da tecnologia para a inovação
social
https://www.youtube.com/watch?v=2-KBucg76lk
Este vídeo é uma entrevista com dois administradores de empresas
e tem a duração de 16.17min relatando Situações sobre como as
TIC’s, viabilizando a educação, a informação e diversos recursos,
podem ser utilizadas para analizar problemas sociais e transformar
diferentes realidades; engajando as pessoas para construção de
projectos inovadores de empreendedorismo sustentáveis do ponto
de vista econômico e ambiental que produzam impacto social
notável.
Nota importante no vídeo é a ideia de que toda a pessoa pode fazer
a diferença no mundo a partir da intervenção no seu próprio
mundo. As ideias empreendedoras que produziram bons resultados
servem de exemplos que serão compartilhados e replicados por
outras pessoas gerando inovação, autoemprego e desenvolvimento
social.
É um material livre que pode ser utilizado para a educação
observando as licenças da YouTube.com.
Dra. Karen Ferreira-Meyers

Coordinator e-mail

karenferreirameyers@gmail.com

SME name

MSc. Sansão Albino Timbane

SME e-mail

sansaot@gmail.com

Nature of learning object

Site key benefit using it
over others

•

Link de acesso ao módulo:
https://docs.google.com/document/d/134PZDxaSI_nz9cmNzlZHUOAtTzMgN3ReuBxO0x
W7H60/edit

