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RESUMO 

 

Esta pesquisa coletou e analisou a percepção dos egressos de um programa de educação para o 

empreendedorismo (PEE) sobre a contribuição do referido programa para suas carreiras. Buscou-

se compreender em que e como um programa de educação para o empreendedorismo colabora 

para o desenvolvimento da carreira do indivíduo. Utilizou-se como situação de análise a edição 

2012 do Curso Sequencial de Complementação de Estudos em Empreendedorismo e Inovação, 

oferecido pela Universidade Federal Fluminense para 600 ingressantes. Foi elaborado um 

questionário estruturado versando sobre o tema, respondido por 173 egressos, encaminhado por 

e-mail através do SurveyMonkey. O questionário foi dividido em cinco blocos de questões 

abordando aspectos de mudança de vida após o curso, contribuição do curso para a carreira, e o 

desenvolvimento de competências empreendedoras, intraempreendedoras e gerenciais. Concluiu-

se que os egressos, de maneira geral, avaliam positivamente a contribuição do PEE no campo 

pessoal e profissional, resultado do desenvolvimento de competências empreendedoras, 

intraempreendedoras e gerenciais. Destaca-se que para 62,9% dos respondentes, o curso 

contribuiu para mudança em suas vidas relacionadas a melhoria nas habilidades de comunicação 

e síntese de ideias, desenvolvimento da capacidade de mudanças; busca de novos desafios e 

novas ideias; identificação de oportunidade; capacidade de inovar; autoconhecimento e melhoria 

contínua entre outras. Já ao analisar a contribuição do curso para a vida profissional, os egressos 

parecem ter percebido ampliação de sua visão para o mercado de trabalho. Ao serem indagados 

sobre a contribuição do curso para a carreira, houve concordância de que o PEE contribuiu para 

aperfeiçoamento de capacidades empreendedoras, aplicação dos conhecimentos aprendidos na 

vida profissional, melhora na atratividade do currículo e das capacidades analíticas, de 

relacionamentos e de se impor em situações sociais. Afirmam também que o curso contribuiu 

para que se tornassem empreendedores. Quando instados a responder, de forma aberta, sobre a 

contribuição do curso para sua vida e carreira, 91,8% indicaram percepções positivas. Entretanto, 

é percebido que menos da metade dos respondentes, 46,7%, reconhecem que aumentaram a 

empregabilidade, o que evidencia que boa parte dos egressos parece não ter conseguido 

relacionar diretamente as competências desenvolvidas no curso com uma melhor inserção no 

mercado de trabalho. Desta forma, o PEE analisado parece ter gerado valor para os egressos que, 

entretanto, apropriaram-se deste valor de forma difusa. As diversas disciplinas do curso 

procuraram desenvolver um conjunto de competências empreendedoras, entretanto, limitação no 

método de ensino, com atividades mediadas por ambientes de aprendizagem virtual 

possivelmente não foram capazes de colocar o estudante em um processo de aprendizagem 

através do empreendedorismo. Isto significa que os egressos sabem de quais competências estava 

se falando, mas, possivelmente não experimentaram na prática o exercício de tais competências. 

Os egressos parecem ter avaliado as contribuições do PEE com visão mais ampliada do 

empreendedorismo, que não leva em conta apenas a criação de empresa como resultado final.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação empreendedora, Empreendedorismo, Carreira 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has collected and analyzed the perception of the graduates of an entrepreneurship 

education program (EEP) about the contribution of this program to their careers. It sought to 

understand in what and how an entrepreneurship education program contributes to the 

development of the individual's career. The 2012 edition of the Sequential Course of 

Complementation of Studies in Entrepreneurship and Innovation, offered by the Universidade 

Federal Fluminense for 600 students, was used as a analysis situation. A structured questionnaire 

was elaborated on the subject, answered by 173 graduates, sent by e-mail through 

SurveyMonkey. The questionnaire was divided into five blocks of questions addressing aspects 

of life change after the course, contribution of the course to the career, and the development of 

entrepreneurial, intra-entrepreneurial and managerial skills. It was concluded that the graduates, 

in general, positively evaluate the contribution of PEE in the personal and Professional field, 

resulting from the development of entrepreneurial, intra-entrepreneurial and managerial skills. It 

should be noted that for 62.9% of the respondents the course contributed to change in their lives 

related to improvement in communication skills and synthesis of ideas, development of the 

capacity for change; search for new challenges and new ideas; identification of opportunity; 

ability to innovate; self-knowledge and continuous improvement among others. Already in 

analyzing the contribution of the course to the professional life the graduates seem to have 

perceived an amplification of their vision for the labor market. When asked about the 

contribution of the course to the career, there was agreement that the PEE contributed to the 

improvement of entrepreneurial skills, the application of the knowledge learned in the 

Professional life, the improvement in the attractiveness of the curriculum and analytical 

capacities, of relationships and of imposing itself in situations social rights. They also say that the 

course has helped them to become entrepreneurs. When asked to respond openly about the 

contribution of the course to their life and career, 91.8% indicated positive perceptions, however, 

it is noticed that less than half of the respondents, 46.7%, recognize that they increased their 

employability, which shows that most of the graduates seem not to have been able to directly 

relate the competences developed in the course with a better insertion in the labor market. In this 

way, the entrepreneurial education program analyzed seems to have generated value for the 

graduates, who, however, have appropriated this value in a diffuse way. The diverse disciplines 

of the course sought to develop a set of entrepreneurial skills, however, limitation in the teaching 

method, with activities mediated by virtual learning environments were possibly not able to put 

the student in a learning process through entrepreneurship. This means that the graduates know 

what skills they were talking about, but possibly did not experience the practice of such skills in 

practice. The graduates seem to have evaluated the contributions of the PEE with a broader vision 

of entrepreneurship, which does not take into account only the creation of a company as a final 

result.  

 

KEYWORDS: Entrepreneurial Education, Entrepreneurship, Career 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, desde o início da década de 1990, pesquisas no campo do empreendedorismo 

vêm ganhando cada vez mais importância (MORAES, 2016). Para autores clássicos da área de 

administração como Peter Drucker, o empreendedorismo pode ser definido como uma forma de 

ser e de se comportar em sociedade (DRUCKER, 1998). Ser empreendedor é mais do que abrir 

uma empresa, é entender o seu papel na sociedade como impulsionador do motor econômico e 

social. Para Mariano e Mayer (2012, p.56), “ser empreendedor ou empreendedora é tornar-se um 

agente de transformação da própria vida e da comunidade, construindo algo de valor para a 

sociedade”. 

O impulso dos indivíduos para o crescimento e a inovação também está relacionado com a 

educação para o empreendedorismo (LANDSTRÖM, 2012). Para Lackéus (2015, p. 6) o papel 

central do empreendedor na sociedade é gerar valor para outras pessoas, o que é uma 

competência desejada para todos os cidadãos da sociedade atual, independente da escolha de 

carreira. Neste sentido, a criação de empresa é uma das possibilidades, mas não a única, do 

indivíduo empreendedor.  

A educação para o empreendedorismo (EE) se desenvolve a partir de três orientações 

centrais, a saber: educação “sobre”, “para” e “através de empreendedorismo (Kyrö, 2005).  

Ensinar “para” o empreendedorismo é caracterizado por orientação para o trabalho, voltada para  

empreendedores iniciantes, gerando conhecimentos e habilidades empreendedoras. Já ensinar 

“sobre” empreendedorismo é uma prática mais comum no ensino superior que visa a 

compreensão teórica sobre o fenômeno empreendedorismo. Enquanto ensinar “através de” 

empreendedorismo é entendido por uma abordagem real de aprendizagem empreendedora, 

geralmente baseada em processos, muitas vezes experiencial (Kyrö, 2005). A orientação da EE 

através do empreendedorismo é mais ambiciosa, pois propõe que os estudantes experimentem 

uma ação empreendedora enquanto aprendem. Esta perspectiva abre espaço para uma abordagem 

de EE mais ampla como a proposta por Martin Lackéus (2015) ao definir que o papel central do 

empreendedor na sociedade é gerar valor para outras pessoas. Neste sentido, a criação de empresa 

é uma das possibilidades de ação empreendedora, mas não o único caminho de ação para o 

indivíduo empreendedor. 

Entendendo que a educação para o empreendedorismo fomenta atitudes que estimulam o 
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desenvolvimento econômico e social, parte-se da premissa de que as pessoas podem ser educadas 

para empreender, ampliando suas possibilidades de realização profissional, inclusive, a partir da 

abertura do próprio negócio, sendo estes denominados empreendedores empresariais. Outros 

tipos de empreendedores são os empreendedores sociais, que têm como objetivo a mudança da 

realidade social. Há também os empreendedores corporativos ou intraempreendedores, que atuam 

dentro de uma empresa contribuindo com algo criativo, gerando riqueza e valor para a sociedade, 

dotado de atitudes e características empreendedoras (FILION, 2004; MARIANO, 2012).  

É reconhecido que a Educação para o Empreendedorismo (EE) vem ampliando seu 

escopo de atuação. Anteriormente, a EE se limitava a ensinar estudantes sobre como criar novos 

empreendimentos. Atualmente, os PEE vêm cada vez mais se propondo a capacitar pessoas para 

lidar com a incerteza e ambiguidade do contexto contemporâneo em que vivemos, de forma que 

sejam capazes de iniciar, construir e levar a cabo iniciativas, em um processo de não apenas lidar 

com as mudanças, mas se antecipar a elas ou mesmo iniciá-las. Logo, os esforços para prover 

educação empreendedora (EE), termo que será usado ao longo deste texto como sinônimo de 

educação para o empreendedorismo, vêm crescendo no mundo inteiro e nos diversos níveis e 

segmentos de ensino (FAYOLLE, 2013).   

Os programas voltados para a educação empreendedora impactam nas intenções 

empreendedoras, que se relacionam ao estado de espírito ou a propensão do indivíduo para 

empreender. Os programas de Educação Empreendedora (PEE) contribuem para o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor, além de contribuírem para o 

desenvolvimento de competências importantes, tais como a persistência e a autoeficácia1 

(FAYOLLE, 2015), atributos amplamente valorizados no mercado de trabalho.  

É no mercado de trabalho que o indivíduo desempenha uma “profissão ou percurso 

profissional”, ou seja, sua carreira, conforme definido no dicionário Aurélio. Ao pensar sobre sua 

carreira, o sujeito vislumbra “uma perspectiva em movimento na qual a pessoa vê sua vida como 

um todo e interpreta o significado de seus vários atributos” (HUGHES, 1937, p. 409-410).  

O mercado de trabalho no Brasil se transformou de maneira considerável. Dados do IBGE 

(2019) mostram a redução do emprego formal, com carteira assinada, e o aumento da ocupação 

                                                 
1
   Autoeficácia é uma palavra criada por Albert Brandura. “Autoeficácia percebida é definida como as crenças das 

pessoas a respeito de suas capacidades de produzir determinados níveis de desempenho que exercem influência 

sobre fatos que afetam suas vidas” (BRANDURA, 1994, p.71). Um forte senso se autoeficácia aumenta a 

realização humana e aumenta o bem estar. Além disso, a crença na autoeficácia afeta como as pessoas pensam, 

sentem, se comportam e se motivam (ZHAO, 2015).   
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por conta própria. Wright (2010) evidencia mudanças estruturais no mundo do trabalho 

envolvendo diversas profissões. As profissões do futuro têm ênfase na inovação, na busca por 

qualidade de vida e preocupação com o meio ambiente. Neste contexto onde surgem profissionais 

como, por exemplo, Gerentes de Eco-Relações, em que o empreendedorismo cresce como opção de 

carreira e a visão da influência das competências empreendedoras para as carreiras é ampliada 

(WRIGHT, 2010).  

As transformações contemporâneas abriram novas possibilidades, incluindo a carreira 

empreendedora, que está associada ao desenvolvimento de atividades profissionais em pequenas 

e médias empresas, empresas artesanais, culturais, comunitárias, de caridade e se relaciona com a 

sociedade que valoriza a iniciativa individual (CHANLAT, 1996). De acordo com Chanlat 

(1996), a carreira empreendedora, quando bem sucedida, apresenta recompensas financeiras mais 

elevadas do que as demais, e Tams (2006) relata que quem decide empreender precisa 

desenvolver as competências empreendedoras para aumentar as chances que o empreendimento 

seja bem-sucedido.  O desenvolvimento de competências empreendedoras pode auxiliar também 

no planejamento e no desenvolvimento da carreira em organizações estabelecidas (TAMS, 2006).  

Neste contexto de crescente valorização das competências empreendedoras, as quais 

podem ser desenvolvidas por meio de programas de educação para o empreendedorismo, Fayolle 

(2015) aponta uma lacuna na literatura deste campo de pesquisa, a saber: a insuficiência de 

avaliação da eficácia de diferentes tipos de programas de empreendedorismo, especialmente 

transcorridos um certo tempo após a realização do curso. Em 2005, o pesquisador norte 

americano, Zhao (2015) já indicava a necessidade de avaliar a eficácia dos programas de 

empreendedorismo, e Gibb (1993), mais de uma década antes, entendia como relevante avaliar a 

eficácia dos programas de EE estudando mudanças de atitudes e percepções dos egressos.   

Nos último anos, observou-se ampliação significativa da oferta de programas de educação 

empreendedora sem que a eficácia ou mesmo a percepção dos egressos de tais programas tenha 

atraído maior atenção dos pesquisadores. Reconhecendo a oferta de programas de educação 

empreendedora, a qual tem se ampliado de forma consistente e considerável nos últimos anos, 

especialmente no Brasil, é fundamental ampliar a compreensão sobre as contribuições de tais 

programas para o público ao qual foi destinado.  

Assim, a presente pesquisa visa contribuir para compreender em que e como um programa 

de educação empreendedora, voltado ao público adulto,  contribuiu para o desenvolvimento da 
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carreira dos egressos, a partir da percepção destes egressos. Trata-se de uma forma indireta de 

avaliar quão eficaz foi o PEE na ótica daqueles que viveram a experiência. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Em um cenário de crescente oferta de programas de educação para o empreendedorismo, esta 

pesquisa busca responder a seguinte pergunta: quais as contribuições da educação para o 

empreendedorismo para a carreira de egressos de um programa desenvolvido com este objetivo?  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo central do trabalho é identificar e analisar as contribuições da educação para o 

empreendedorismo para a carreira de egressos de um programa desenvolvido com este objetivo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

São apresentados como objetivos específicos: 

 

a) Compreender a percepção do egresso sobre as competências empreendedoras, 

intraempreendedoras e gerenciais desenvolvidas pelo programa. 

b) Identificar a percepção dos egressos em relação a contribuição que o PEE trouxe para o 

desenvolvimento da sua carreira. 

c) Compreender em que e como um programa de educação para o empreendedorismo 

colaborou para o desenvolvimento da carreira de um indivíduo. 

d) Identificar as dimensões da carreira afetadas pelas competências empreendedoras 

pretensamente desenvolvidas pelo programa. 

 

 

 

 



18 

 

1.3  Justificativa 

 

Fayolle (2015) sugere que a educação para o empreendedorismo está correlacionada 

positivamente com a intenção empreendedora que antecede o comportamento empreendedor e 

identifica na literatura sobre empreendedorismo a necessidade de avaliar a eficácia de diferentes 

tipos de programas de empreendedorismo, abordando seus principais elementos constituintes: o 

conteúdo, o design e a entrega (FAYOLLE, 2015). Neste sentido, essa dissertação visa analisar 

um PEE para adultos e ampliar o entendimento sobre o tema. A pesquisa joga luz sobre uma 

questão importante que é o desenvolvimento de novas competências de um público adulto que 

vive um momento de transformação no mercado de trabalho.  

Foi observado que há pesquisas recentes realizadas no campo do empreendedorismo em 

países com elevados índices de educação, saúde e renda, como por exemplo a Dinamarca, e que 

reiteram a importância de estudos sobre a área. As autoridades empresariais Dinamarquesas 

foram convencidas da necessidade de estudos científicos rigorosos de avaliação da educação para 

empreendedorismo, visto que a EE auxilia no crescimento econômico, nas competências para 

desenvolvimento de projetos, ajuda a desenvolver o senso de oportunidade e responsabilidade 

(MOBERG, 2015).  

Tendo atuado como tutora do Curso Sequencial de Empreendedorismo e Inovação da UFF 

e em outros níveis da educação com disciplinas da área empreendedorismo, a autora desta 

dissertação percebe a tendência das organizações pela captação e retenção de profissionais 

empreendedores.  

Para que programas com este objetivo sejam estimulados e integrem as políticas públicas 

de fomento ao empreendedorismo, é preciso que se conheça a contribuição de tais programas 

para a carreira dos seus egressos. Diante deste contexto, é assumido que as competências 

empreendedoras são essenciais para a carreira atual e podem ser desenvolvidas através de um 

curso de formação. O desenvolvimento das competências empreendedoras contribui para 

impulsionar o desenvolvimento do país, visto que a geração de ideias novas é importante para o 

desenvolvimento dos setores da sociedade (MOBERG, 2014). 

 

1.4  Delimitação da pesquisa 

 

A contribuição da EE para a carreira dos egressos dos cursos de empreendedorismo será 
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observada a partir de um caso específico, a saber: o Curso Sequencial de Complementação de 

Estudos em Empreendedorismo e Inovação oferecido pela Universidade Federal Fluminense, no 

ano de 2012. Neste caso, o estudo será delimitado ao estado do Rio de Janeiro, visto que houve 

oferta na região metropolitana e no interior do estado. Transcorridos um período de 

aproximadamente 5 anos da conclusão do curso, o egresso tem as condições de aquilatar a 

contribuição do mesmo para sua carreira.  

 

1.5  Organização dos capítulos 

 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo introduziu, justificou e 

contextualizou a pesquisa, bem como apresentou seus objetivos e limitações. O segundo capítulo 

aborda o referencial teórico utilizado na pesquisa. O terceiro capítulo descreve o programa de 

educação empreendedora adotado como estudo de caso nesta pesquisa. O quarto capítulo 

apresenta a metodologia de pesquisa. Na sequência, são apresentados e analisados os resultados 

da pesquisa. Finalmente, o capítulo seis expõe as principais conclusões da pesquisa.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial teórico foi construído a partir de revisões da literatura relacionadas aos 

temas centrais desta pesquisa: (2.1) educação empreendedora e carreira; (2.2) desenvolvimento 

de carreira; (2.3) carreira empreendedora; (2.4) competências empreendedoras e (2.5) carreira e 

intraempreendedorismo.  

 

2.1 Educação empreendedora e carreira 

 

Os esforços para prover educação empreendedora (EE) vêm crescendo no mundo inteiro e 

nos diversos segmentos de ensino, desde a educação básica até o nível universitário, conforme 

observado por Fayolle (2013). Para Lackéus (2015, p. 6), o papel central do empreendedor na 

sociedade é gerar valor para outras pessoas, sendo uma competência desejada para todos os 

cidadãos da sociedade atual, independente da escolha de carreira. Neste sentido, a criação de 

empresa é uma das possibilidades, mas não a única, do indivíduo empreendedor.  

A educação para o empreendedorismo se desenvolve a partir de três orientações centrais, 

a saber: educação “sobre”, “para” e “através de empreendedorismo”. Como já apresentado 

anteriormente, educar “para” empreendedorismo é caracterizado por orientação para o trabalho, 

voltada para empreendedores iniciantes gerando conhecimentos e habilidades empreendedora 

(KYRÖ, 2005). Já educar “sobre” empreendedorismo é uma prática mais comum no ensino 

superior, que visa construção teórica sobre o fenômeno empreendedorismo. Enquanto educar 

“através de” empreendedorismo é entendido por uma abordagem real de aprendizagem 

empreendedora, geralmente baseada em processos, muitas vezes experienciais (KYRÖ, 2005).  

A literatura sugere que a educação para o empreendedorismo precisa de uma estrutura 

conceitual compartilhada, sendo provenientes das áreas do empreendedorismo. Shane e 

Venkataraman (2000) sugerem a necessidade da utilização de modelo conceitual trabalhado para 

geração de oportunidades empreendedoras e indivíduos empreendedores. Ou seja, é preciso 

ensinar os estudantes construtos relacionados a busca e identificação de oportunidades, requisito 

central do empreendedorismo.  Blenker (2016, p. 907) sugere um modelo de ensino baseado em 

elementos, tais como: trabalhar a identidade do sujeito empreendedor, incluindo a consciência 

das suas capacidades individuais e de grupo, preferências e motivação; um processo de 

mudanças, através da construção de soluções inovadoras; experimentação com protótipos e um 
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processo de perceber o valor de soluções inovadoras nas diversas organizações e modelos de 

negócios. 

Programas voltados para a educação empreendedora (PEE) impactam nas intenções 

empreendedoras, que se relacionam ao estado de espírito ou a propensão do indivíduo para 

empreender (FAYOLLE, 2015). Assim, os PEEs contribuem para o desenvolvimento do 

comportamento empreendedor, além de contribuir para o desenvolvimento de competências 

importantes, tais como a persistência e a autoeficácia (FAYOLLE, 2015). Com o crescimento 

destes programas, surge a discussão sobre a necessidade de avaliá-los.  

Para Zao (2005), os estudos que se dedicam a avaliar o impacto da EE são escassos, 

apesar dos esforços de pesquisadores como Kakouris (2008) que, ao avaliar os PEE, identificou a 

necessidade de formar profissionais para trabalhar a EE, além de identificar lacunas nas teorias 

do campo do empreendedorismo.   

Ao avaliar um PEE oferecido a estudantes de Engenharia e Matemática, Massi (2013) 

concluiu que os participantes perceberam o desenvolvimento de habilidade analítica e de trabalho 

em equipe como as principais contribuições do PEE. Identificou-se também percepção de 

benefícios pessoais e profissionais positivos e contribuição para o ganho de competências 

empreendedoras, como a autoconfiança e capacidade para construir e manter redes de 

relacionamento (MASSI, 2013).  Outro PEE que teve como público alvo detentos de uma prisão 

de segurança máxima gerou resultados positivos, incluindo a empregabilidade dos detentos 

participantes do PEE, o que foi um dos fatores que evidenciaram o impacto da EE. A 

perseverança foi identificada como essencial para a geração da empregabilidade. Diferente de 

outros presos, os participantes do PEE demonstraram ao final do curso maior confiança, ousadia 

e persistência. Foi percebido que os participantes entendem e aplicam os conceitos desenvolvidos 

no PEE (KEENA, 2015). 

A partir de trabalhos realizados com estudantes franceses de pós-graduação em 

engenharia, Kovesi (2017) concluiu que a EE é determinante para a evolução da carreira e do 

futuro dos engenheiros. A criatividade e o pensamento interdisciplinar são apresentados como 

competências importantes no desenvolvimento da EE. Para o autor, os contextos culturais 

também devem ser levados em consideração, visto que apresentam características como medo de 

falhar na criação de um novo empreendimento e consciência de risco (KOVESI, 2017). Outro 

público que explicita impacto positivo da EE são os estudantes de pós-graduação em nível de 
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mestrado, que aplicam o que aprendem no seu exercício profissional e aumentam a intenção para 

empreender após participação em um PEE (NASR, 2013).  

Fazendo um paralelo entre pessoas que já foram expostas ao empreendedorismo e pessoas 

nunca expostas ao empreendedorismo, foi observado que a EE surte mais efeito naqueles que não 

foram expostos a nenhum PEE anteriormente (FAYOLLE, 2015). Desta forma, foi percebido que 

há impacto de um PEE no curto prazo, e também no médio prazo. Após seis meses da conclusão 

do curso, foi possível observar diferença de atitudes, na percepção de normas subjetivas e na 

percepção do controle comportamental (FAYOLLE, 2015).  

Os participantes de PEE concordam que a EE aumentou suas habilidades e pode ter 

ampliado a perspectiva da escolha de carreira, conforme o entendimento de Duval-Couetil 

(2012), e para Kolade (2018), os PEE estão relacionados a mudança positiva da mentalidade e ao 

desenvolvimento e criação de novos empreendimentos. Os estudantes apresentaram mais 

propensão para aprendizagem que envolve habilidades práticas, como análise de mercado, 

comunicação comercial, entre outras, e os participantes que já tinham estudado 

empreendedorismo demonstraram mais autoeficácia (DUVAL-COUETIL, 2012). Elmuti (2012), 

ao analisar variáveis para medir a eficácia organizacional, como desempenho (rentabilidade, 

vendas, ROI e participação de mercado); adaptabilidade (flexibilidade, vontade de mudar, adotar 

e inovar) e satisfação (alcançar os objetivos da empresa e alcançar as necessidades de 

funcionários e empresários), observa impacto positivo da EE nos cursistas que contribuem para 

maiores níveis de interações sociais e reflexões que estimulam a criatividade. Foi percebido que 

os participantes dos PEE foram impactados, principalmente nas competências sociais (ELMUTI, 

2012).  

O desenvolvimento de competência para articular redes de contatos, por exemplo, é um 

elemento central para a construção de uma formação empreendedora. As pessoas funcionam 

como um "catalisador" na criação de mudanças (ELMUTI, 2012). Outro fator importante 

apresentado por Gordon (2012) foi a informalidade nos programas de EE, que foi apontado como 

um dos fatores que contribuem para o aumento da rede de contatos e vai além do período de 

duração do PEE. Já Carvalho (2015) apresenta a criação e capacidade do trabalho em equipe 

como fatores positivos do PEE e que influem no projeto de vida dos jovens, envolvendo 

dimensões pessoais e profissionais. Enquanto Pedrini (2017) analisa o impacto da EE sobre as 

características psicológicas e habilidades pessoais, tendo como base a Teoria do Comportamento 
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Planejado (TCP)2 e percebe após a exposição do PEE as competências empreendedoras, como 

autoeficácia, correr riscos calculados, criatividade, conhecimento e rede de contato (PEDRINI, 

2017). 

Ao analisar as dificuldades dos participantes dos PEE, foi percebido que as ambientais, 

como a percepção de dificuldades enfrentadas no ambiente ou percepção de risco, são 

apresentadas como mais presentes (DIAS-GARCIA, 2015). Outra percepção é que a EE tem 

efeito tanto para cursos voluntários como obrigatórios. No entanto, Karimi (2016) sugere que a 

EE oferecida por meio de cursos eletivos apresenta maior propensão dos estudantes tornarem-se 

empreendedores. Para as disciplinas obrigatórias que tratam sobre empreendedorismo, é indicada 

a utilização de um programa de conscientização da educação empreendedora, que enfatize a 

possibilidade do empreendedorismo como uma opção de carreira. Em curso eletivos, o foco deve 

ser na criação de startups. Os cursos ou disciplinas que buscam desenvolver competências 

empreendedoras podem ser indicados tanto como obrigatórios como eletivos (KARIMI, 2016). 

 Para Arpiainen (2017), a EE tem uma natureza transformadora e pode desenvolver 

competências direcionadas para correr riscos. Há benefício do trabalho em equipe para elevar a 

capacidade de correr risco e lidar com a incerteza. Além disso, a mudança positiva da 

mentalidade, desenvolvimento, geração de consciência e criação de novos empreendimentos 

estão relacionados ao desenvolvimento de PEE, sendo importante estruturar um currículo de EE 

dinâmico e atender as necessidades de capacitação na área (KOLADE, 2018).  

A mentalidade empreendedora, incluindo o aumento da autoeficácia e escolha de carreira 

empreendedora, também são apresentadas como uma das características desenvolvida pela EE 

(DUVAL, 2013). Os participantes do PEE listaram os conteúdos aprendidos como importantes 

para o desenvolvimento de carreira como um todo e percebem que aprender a resolver problemas 

é mais válido do que o conteúdo específico. Os participantes do PEE afirmaram que a EE os 

ajudou a conquistar um emprego e tornar o currículo mais atrativo, elementos importantes para o 

desenvolvimento de carreira (DUVAL, 2013).  

 

 

                                                 
2 TCP - Teoria de Ajzen (1985) que verifica as relações entre atitudes e comportamentos, levando em consideração 

as variáveis externa e interna como influenciadoras da ação humana. A intenção é observada como uma vontade de 

expressar um comportamento. 
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2.2 Desenvolvimento de carreira 

 

A ideia de carreira surgiu no século XIX com a sociedade industrial capitalista liberal e 

está relacionada aos aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais. O dicionário Aurélio 

define carreira como uma profissão ou percurso profissional (CARREIRA, 2016). É percebido 

que a escolha da carreira tem relação com a sociedade em que o indivíduo está inserido, e 

Chanlat (1996) sugere quatro opções para a escolha da carreira: burocrática, profissional, 

empreendedora e sociopolítica. As duas primeiras escolhas estão relacionadas ao modelo 

tradicional e as duas últimas ao modelo moderno. Por modelo tradicional, o autor entende uma 

carreira estável, com progressão linear vertical e o homem é pertencente a grupos sociais 

dominantes em comparação com as mulheres. Já o modelo moderno entende o homem 

pertencente a grupos sociais variados, sendo instável e com progressão descontinuada, sendo 

vertical ou horizontal (CHANLAT, 1996, p. 71).  

Outro “olhar” sobre o termo carreira foi definido por Hughes (1937, p. 409-410) que 

entende a “carreira como uma perspectiva em movimento na qual a pessoa vê sua vida como um 

todo e interpreta o significado de seus vários atributos...”. A carreira é vista com uma visão 

multidisciplinar que envolve as diversas áreas da vida. Contudo, é comum que seja pensada 

relacionada ao emprego (HUGHES, 1937). Para Callanan (2016), os papéis profissionais são 

decorrentes de outros papéis de vida, o que corrobora com Greenhaus (2010) que entende a 

carreira não sendo restrita ao alto nível de trabalho ou status profissional. 

Greenhaus (2010) afirma que o indivíduo precisa definir a sua opção de carreira para 

melhor se desenvolver, e Hiebert (2006, p.93) entende que a carreira se desenvolve com o tempo. 

Contudo, as pessoas que planejam e observam as oportunidades são mais propensas a satisfação 

do que aquelas que não o fazem. Hughes (1937) contribui com outro fator que pode influenciar a 

carreira que é a experiência e Higgins (2007) percebe que entender sobre carreira é importante, 

inclusive, devido à percepção de que a carreira influencia o desempenho organizacional. Sendo 

assim, é percebida a importância da orientação de carreira por estarem associadas com os 

resultados (JASKIEWICZ, 2016). 

As pessoas mais orientadas para a carreira tendem a obterem melhores resultados 

profissionais.  Existem duas orientações de objetivos de carreira: moderado em prevenção e de 

promoção. Os indivíduos orientados para a prevenção são pessoas que podem ser criativas, mas 
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têm pouca coragem de arriscar, caracterizados pelos empreendedores corporativos. Já os 

indivíduos orientados para a meta de carreira de promoção arriscam e são mais voltados para o 

empreendedorismo empresarial (JASKIEWICZ, 2016).  

Com a busca de perceber melhor as possibilidades de percurso profissional, surge a 

possibilidade de se pensar nas âncoras de carreira. Para Schein (2006), o conceito de âncora de 

carreira é apresentado como uma base para a escolha de carreira e está focado nos seguintes 

elementos: autopercepção, motivos e valores. Desta forma, para os indivíduos se desenvolverem, 

eles fazem as suas escolhas de carreira de acordo com a combinação dos elementos apresentados 

acima. Os empreendedores estão ligados às âncoras criatividade e autonomia/independência. As 

oito âncoras de carreira podem ser observadas a seguir: 

● Técnico / funcional – São caracterizados como especialistas, têm interesse por um tipo 

específico de trabalho. 

● Gerente geral – Têm ambição de ascender na organização e alcançar o cargo de gerência 

geral.  

● Autonomia / Independência – Indivíduo com necessidade de trabalhar por conta própria. 

● Segurança / estabilidade -  Priorizam a segurança e a estabilidade ao longo da carreira. 

● Criatividade empreendedora – Enfoque na criação de novos empreendimentos e no 

desenvolvimento de produtos e serviços.  

● Sentido de serviço – Pessoas com desejo de mudar o mundo. São atraídos pela ajuda, 

como por exemplo: médicos e profissionais de ensino.  

● Desafio puro – São estimulados pela superação de desafios.  

● Estilo de vida – São indivíduos que não apresentam a carreira como importante. Não há 

uma âncora de carreira. 

Percebendo a importância da gestão de carreira e a contribuição das âncoras para nortear as 

escolhas individuais, será apresentado o modelo de gestão de carreira de Greenhaus (2010). O 

modelo de gestão de carreira proposto por Grenhaus (2010) apresenta características 

fundamentais para gerir uma carreira que envolve educação, família, trabalho e instituições 

sociais e está relacionada com oportunidade, informação e suporte. Outro ponto fundamental para 

a temática é pensar nas estratégias para melhorar as chances do desenvolvimento de carreira para 

os indivíduos. Callanan (2006) apresenta a cultura, a natureza do trabalho, o tipo de indústria e as 

normas de uma organização como norteadores para as estratégias de carreira. Ao trabalhar as 
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estratégias para a carreira, o autor sugere refletir sobre: (a) o desenvolvimento de competências 

no trabalho atual, assim como a atenção para o desenvolvimento de novas habilidades; (b) o 

desenvolvimento de novas oportunidades no trabalho e construção da imagem e reputação; (c) a 

autonomeação que está relacionada com a identificação e comunicação entre o grupo de 

conhecidos e amigos, rede de contatos, que pode fornecer apoio e informações sobre as 

oportunidades de carreira; (d) na criação de relações com os seniores da empresa. 

Com as transformações na área de carreira, surge um conceito mais recente que é “carreira 

sem fronteira”, cujas características se assemelham as apresentadas para a carreira 

empreendedora (ARTHUR; ROUSSEAU, 1996). O sujeito assemelha as suas características com 

a de um empresário (SINISALO, 2008). No conceito de carreira sem fronteira, não há uma visão 

tradicional, baseada na relação de emprego de longo prazo, e a trajetória profissional não é 

previsível. A carreira é entendida como um fenômeno com características variadas e peculiares 

que tem como base empregadores, mercado e conexões às redes social e profissional (MIRVIS, 

1996).  Os trabalhadores se identificam com as funções exercidas e há o entendimento das razões 

para o trabalho, que estão interelacionadas com os planos pessoais e profissionais (ARTHUR, 

1996). 

 

2.3 Carreira empreendedora 

 

 

A carreira empreendedora é aquela que se desenvolve no âmbito das pequenas e médias 

empresas, empresas artesanais, culturais, comunitárias, de caridade e se relaciona com a 

sociedade que valoriza a iniciativa individual, conforme propõe Chanlat (1995). Já Greenhaus 

(2010, p. 284), entende a dificuldade para “estereotipar” um empreendedor, mas o define como 

uma pessoa com “tendência a reconhecer e capitalizar as oportunidades de mercado”. Ao tratar 

dos benefícios do empreendedor, Callanam (2016), ressalta que é uma carreira reconhecida pela 

geração de benefícios para a sociedade e para a economia pois criam empregos e auxiliam no 

progresso das comunidades, sendo os empreendedores empresariais orientados para carreira de 

promoção3 (JASKIEWICZ, 2016). 

                                                 
3 Para Jaskiewicz (2016), os indivíduos orientados para a meta de carreira de promoção arriscam mais do que os 

orientados para carreira de prevenção, que embora sejam mais criativos, têm menos coragem de arriscar, 

caracterizados pelos empreendedores corporativos.  
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Ao iniciar a gestão da carreira empreendedora, é preciso tomar uma decisão direcionada 

para a escolha da carreira, com um olhar voltado para os componentes individuais, categorizados 

por interesses, valores de trabalho, habilidades e construções relacionadas à personalidade. Para 

progredir na carreira empreendedora, é importante o indivíduo se conhecer, conhecer o ambiente, 

estabelecer metas realistas, desenvolver/implementar estratégias e perceber os feedbacks gerados 

pelos envolvidos (GREENHAUS, 2010).  

Observando as pessoas que decidem empreender como opção de carreira, foram 

identificadas características relacionadas a este perfil. Para Levesque (2006), a idade é uma 

influenciadora na decisão do indivíduo em relação ao empreendedorismo. Os empreendedores em 

potencial têm idade entre 25 e 35 anos, devido as pessoas mais velhas valorizarem mais o lazer e 

se atraírem menos por iniciar uma empresa (LEVESQUE, 2006). Por outro lado, os 

empreendedores idosos que iniciam um negócio, empreendem, principalmente, por oportunidade, 

têm motivação interna, são primariamente motivados por outra pessoa, são melhores preparados 

para iniciar um negócio em comparação a ficar empregado e são fortemente identificados como 

indivíduos proativos, inovadores e criativos (FOLEY, 2018).  

Para os empreendedores de maneira geral, foi identificado que a independência, 

autopreenchimento e visão de oportunidade são fatores que os atraem, enquanto a insatisfação ao 

emprego, desemprego e retrocesso na carreira são fatores que os afastam (DALBORG, 2015). A 

presença de um empreendedor referência por perto enquanto crescem também é um incentivo a 

escolha do empreendedorismo como opção de carreira (POYLOVA, 2017).  

Referenciando as habilidades de um empreendedor, Chen (2006) ressalta que o indivíduo 

que tem habilidades mais equilibradas para trabalhar em tarefas diversas são mais propensos ao 

empreendedorismo. A autoeficácia e paixão do fundador são também presentes em quem escolhe 

empreender como carreira (DALBORG, 2015). Além disso, os empreendedores estão ligados a 

âncoras de carreira que são elementos como criatividade e autonomia/independência (SCHEIN, 

2006).  

Observando as possibilidades de empreender, foi percebido o empreendedor híbrido como 

uma opção de carreira (THORGREN, 2014). O empreendedor híbrido combina um trabalho 

assalariado com a fundação do próprio negócio, tem menos tempo com a família, visto que 

precisa conciliar o trabalho assalariado com o empreendimento, tem paixão pelo negócio, que foi 

apontada como um dos principais motivos da escolha de empreender, seguida de ganhar dinheiro 
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e da combinação de gostar de negócio e do trabalho como funcionário (THORGREN, 2014). O 

MEI - Microempreendedor Individual, surgido em 2008, parece ter contribuído para o fomento 

do empreendedorismo empresarial SEBRAE (2018), e pode impulsionar a escolha de empreender 

de forma híbrida, por se tratar de uma forma menos burocrática de abertura de uma empresa. Para 

abrir o próprio negócio no Brasil, além do MEI, os empreendedores empresariais têm algumas 

opções de registro de empresa que, segundo o SEBRAE (2018), se classificam como: Empresário 

Individual, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, Sociedade Empresária e 

Sociedade Simples.  

Outra possibilidade de carreira empreendedora é o empreendedorismo social. A vida de 

um empreendedor social é moldada de acordo com: personalidade; família, incluindo as 

experiências significativas na infância; a esfera social, incluindo a formação fora da família; e a 

esfera moral, que inclui atitudes e ideologias. A coragem, abertura para experiências, extroversão, 

criatividade, independência, otimismo, alta capacidade de recuperação de falhas e um lócus 

interno de controle também são características de um empreendedor social. Por fim, os autores 

apontam a relevância das primeiras experiências empreendedoras e de liderança para a 

autoeficácia e do senso de individualidade entre os empreendedores sociais, além dos modelos de 

figuras significativas, como um professor, um parente, um conselheiro no movimento de jovens, 

um gerente e outros, como tema recorrente nas entrevistas aos empreendedores sociais (COHEN, 

2016).  

Para a construção do comportamento de um empreendedor, há competências específicas que 

devem ser desenvolvidas por estes indivíduos. Para Greenhaus (2010) o desenvolvimento das 

competências empreendedoras contribui com o sucesso dos empreendimentos. As características 

psicológicas dos empreendedores foram estudadas por autores, como o clássico McCleland 

(1987) e também abordados por Lee-Ross (2015), que apresenta competências importantes para o 

perfil empreendedor, como a independência, assunção de risco e criatividade. 

 

2.4 Competências empreendedoras 

  

 

Para o sociólogo francês Philippe Zarifian, competência é “tomar a iniciativa e assumir a 

responsabilidade diante das situações profissionais com as quais nos deparamos. Consiste em um 

entendimento prático de situações, que se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma à 
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medida que aumenta a diversidade de situações (ZARIFIAN, 2003).” Ser competente é resultado 

do saber conceitual, saber fazer e saber agir (KÜLLER, 2013). 

No campo do empreendedorismo, o trabalho seminal de David McClleland identificou 

algumas das principais competências dos empreendedores, a saber: busca de oportunidade e 

iniciativa, persistência, aceitação de riscos, exigência de eficiência e qualidade, 

comprometimento com o trabalho, estabelecimento de metas, busca de informações, 

planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e redes de contatos, independência e 

autoconfiança (MCCLLELAND, 1987). A criatividade, a pró-atividade e o senso de iniciativa 

são reconhecidas como competências-chave, objeto de uma educação empreendedora (PEPIN, 

2012). 

Quem decide empreender precisa desenvolver as competências empreendedoras para 

aumentar as chances de que o empreendimento seja bem sucedido. Logo, ao decidir pela carreira 

empreendedora, é preciso se conhecer, relacionando fatores de personalidade, interesses, valores, 

talentos e outros (GREENHAUS, 2010). É percebida a escolha da carreira empreendedora para 

quem busca autonomia e independência (CALLANAM, 2016). Existem outras características que 

se relacionam com o perfil do indivíduo empreendedor.   

O empreendedor tem variadas habilidades, e não uma habilidade específica. A variedade 

de habilidades dos empreendedores está associada às necessidades do empreendedor atuar em 

tarefas diversas (CHEN, 2016). O empreendedorismo está ainda relacionado às tendências 

sociais, tendo como exemplo que pessoas empreendedoras tendem a quebrar mais as regras do 

que os demais indivíduos (OBSCHONKA, 2013). Além disso, uma pessoa empreendedora 

satisfaz as suas necessidades e aspirações, tem capacidade de perceber oportunidades e correr 

riscos para o alcance dos objetivos e tem altas aspirações profissionais. Há a percepção de 

oportunidades e seu uso, inovação, autossuficiência, engenhosidade, tenacidade de propósito, 

diligência, responsabilidade e altas aspirações de carreira no indivíduo empreendedor 

(LADYGA, 2015).  

A identificação de oportunidade é uma competência empreendedora que pode estar 

presente desde a infância do indivíduo. A autoconfiança, a independência e a paixão pelo 

trabalho e rede de contatos também são citadas como presentes na carreira empreendedora 

(ZIKIC, 2015). Há competências que são observadas em tipos específicos de empreendedores. 

No caso dos empreendedores sociais, é percebida alta capacidade de recuperação de falhas e um 
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lócus interno de controle (COHEN, 2016). 

Por fim, é percebido que a educação empreendedora desenvolve competências e fomenta 

atitudes que estimulam o desenvolvimento econômico e social (FILION, 2004; MARIANO, 

2012). O impulso dos indivíduos para o crescimento e a inovação está relacionado com a 

educação para o empreendedorismo (LANDSTRÖM, 2012), sendo a geração de ideias novas 

importante para o desenvolvimento dos setores da sociedade (MOBERG, 2014).  

Conforme já apresentado, as competências empreendedoras são manifestadas no 

comportamento dos indivíduos empreendedores. A seção a seguir apresentará um tipo de 

empreendedor que atua no âmbito das organizações: o intraempreendedor ou empreendedor 

corporativo. 

 

2.5 Carreira e intraempreendedorismo 

 

No âmbito do empreendedorismo, as pessoas podem empreender a partir da abertura do 

próprio negócio, sendo empreendedores empresariais, ou podem empreender com a premissa de 

mudança da realidade social no seu entorno, sendo empreendedores sociais. Outro tipo de 

empreendedor são os empreendedores corporativos ou intraempreendedores, que atuam dentro de 

uma organização contituída contribuindo com algo criativo, gerando riqueza e valor para a 

sociedade, ou seja, dotados de atitudes e comportamentos empreendedores (FILION, 2004; 

MARIANO, 2012). O intraempreendedorismo é visto como uma alternativa para a busca da 

inovação e gera benefícios para a organização, resultando no desenvolvimento do desempenho, 

inovatividade, lucratividade e competitividade da empresa (BARUAH, 2014).  

A partir da década de 1990, o intraempreendeodorismo foi reconhecido como um 

importante elemento de melhoria da capacidade inovadora das organizações, ampliando o 

interesse acadêmico sobre o tema (KURATKO, 2017). Os estudos sobre intraempreendedorismo 

incluem a investigação de variáveis como processos, valores, recursos, estrutura organizacional, 

cultura corporativa e liderança (ENSIGN, 2016). 

Observando a personalidade dos intraempreendedores, foi percebido que o indivíduo que 

melhor se adapta a carreira tem mais propensão de ser um intraempreendedor (WOO, 2018). Para 

Woo (2018), a competência adaptabilidade de carreira é observada a partir de como os 

funcionários lidam com novas demandas de trabalho. Chan (2017) revelou que o comportamento 

intraempreendedor pode ser identificado em profissionais que tenham profundos interesses 
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técnicos/profissionais ou que sejam motivados para papéis de liderança na organização. Além 

disso, os indivíduos com mais alto nível de mentalidade de carreira proteana4 são os mais 

motivados para o intraempreendedorismo (CHAN, 2017). 

A extroversão seguida de estabilidade emocional são os indicadores mais fortes de um 

possível comportamento intraempreendedor (FARRUKH, 2016). As pessoas com alta 

extroversão são mais enérgicas e entusiasmadas e encorajam o comportamento 

intraempreendedor dos demais, estimulando a proatividade, entre outros. Já a amabilidade tem 

relação negativa com o intraempreendedorismo. É possível que pessoas com altos índices de 

amabilidade tenham dificuldade de expressar ideias contrárias às do grupo para manter a 

harmonia interpessoal (FARRUKH, 2016). Os fatores psicológicos, como autocontrole, 

autoestima e autorealização também parecem influenciar o intraempreendedorismo (LAGES, 

2017).   

O intraempreendedorismo é associado a inovação (RIGTERING, 2013; CHAN, 2017; 

BRAUNERHJELM, 2018). Para Farruk (2016), a abertura a experiências é positiva ao 

intraempreendedorismo, visto que o indivíduo com abertura a experiências é imaginativo, de 

mente aberta, curioso, não tradicional, busca novas ideias e soluções (FARRUKH, 2016). A 

liberdade funciona como um alimento que auxilia na geração de ideias mais espontâneas, 

criativas, além de auxiliar no enfrentamento dos riscos, o que incorre em histórias de sucesso 

intraempreendedor (KIBIRANGO, 2017).  Outro entendimento é que a mobilidade de 

conhecimento dos trabalhadores é associada ao intraempreendedorismo e tem forte efeito positivo 

e significativo na inovação das empresas (BRAUNERHJELM, 2018). 

O intraempreendedorismo propicia ambientes de negócios mais diversificados e seguros 

(WOO, 2018). Há influência do comprometimento de uma organização para o comportamento 

intraempreendedor (FARRUKH, 2017).  Os compromissos afetivo e normativo tiveram impacto 

positivo e significativo no comportamento intraempreendedor. O compromisso de continuidade 

foi negativamente associado ao intraempreendedorismo. O compromisso afetivo está relacionado 

                                                 
4 Carreira proteana: 

 

Na carreira proteana, a pessoa está no comando de seu desenvolvimento de carreira, e não a organização. Os valores 

da pessoa direcionam para a decisão de carreira, sendo o sucesso subjetivo, envolvendo como principal critério o 

sucesso psicológico (HALL, 2004). 
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ao elo emocional do funcionário com a organização. Já o normativo é relacionado às regras da 

organização, baseada nas obrigações, enquanto o de continuidade se relaciona ao tempo de 

permanência do funcionário na organização (FARRUKH, 2017).   

O comportamento intraempreendedor está também relacionado a liderança, visto que o 

comportamento dos líderes autênticos está associado ao sentimento de pertencimento à 

organização, que decorre do orgulho de fazer parte da equipe e se relaciona com a busca de 

oportunidades e inovação para resolução de problemas (VALSANIA, 2016). Os gerentes têm um 

papel crítico na orientação intraempreendedora e podem incentivar os funcionários para o 

empreendedorismo interno (RAZAVI, 2017). Para Deprez (2017), o intraempreendedor prefere 

trabalhar para líderes que os permitam interagir com o chefe, perseguir os interesses e tomar 

decisões que contribuam para o desenvolvimento para o futuro, que seja honesto, aberto, flexível, 

proativo, poderoso e estes funcionários desejam receber feedback, positivo ou negativo, sendo 

uma fonte principal de energia.  

Independente do contexto formal ou informal, quando o funcionário assume a liderança 

em projetos inovadores, há disponibilidade de recursos, confiança no gestor direto, inovação, 

iniciativa pessoal e participação horizontal, sendo o empreendedorismo corporativo afetado 

(RIGTERING, 2013).  

Há relação positiva e significante entre intenções intraempreendedora e atitudes de 

indivíduos que preferem mais renda, independência e autoeficácia empreendedora (DOUGLAS, 

2013). Contudo, os intraempreendedores são menos tolerantes ao risco, diferente dos indivíduos 

que optam em empreender como opção de carreira (DOUGLAS, 2013; MARTIARENA, 2013; 

RIGTERING, 2013). Os intraempreendedores têm níveis mais altos de capital humano, não 

reconhecem oportunidades de negócios e têm menor confiança nas suas habilidades 

empreendedoras (MARTIARENA, 2013).  A criação de produtos, orientação em direção a metas, 

recompensa e competitividade estimulam o intraempreendedorismo (FRANCO, 2017).  

O intraempreendedorismo se relaciona também com características organizacionais, como 

por exemplo qualidade na comunicação, controles formais, suporte organizacional, dinamismo no 

aumento da capacidade tecnológica e aumento da rivalidade, enquanto ao associar 

intraempreendedorismo com rentabilidade e crescimento, é percebido uma relação parcialmente 

positiva (ANTONCIC, 2007). Quanto ao processo de desenvolvimento de empreendedorismo 

corporativo, ele se desenvolve com a contribuição conjunta dos diversos níveis organizacionais, 
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tendo como importância a qualidade das interações nos níveis organizacionais que se constrói a 

partir do consenso entre os colaboradores e objetivos socialmente construídos (BELOUSOVA, 

2013). 

Ao observar o perfil das pessoas intraempreendedoras, é percebido que as mulheres são 

menos propensas ao intraempreendedorismo, e a presença de filhos se relacionam negativamente 

a ele (ADACHI, 2017). Os indivíduos com doutorado também são menos propensos à formação 

de intenções intraempreendedoras (DOUGLAS, 2013), assim como as instituições públicas são 

menos intraempreendedoras do que as privadas (LAGES, 2017). Logo, em teoria, os servidores 

públicos são menos propensos a atuarem como intraempreendedores (RIBEIRO, 2013). 

As iniciativas empreendedoras nas organizações são relevantes e servem como 

microfundação de capacidades dinâmicas5, visto que as iniciativas empreendedoras perturbam as 

rotinas organizacionais, modificando as rotinas ou gerando novas rotinas (MAHRINGER, 2018). 

A experiência intraempreendedora é também importante para a criação de empresas 

(GUERRERO, 2013).  

                                                 
5 Para Mahringer (2018), o conceito de capacidades dinâmicas é resumido como capacidades que induz a mudança, 

modificando a rotina e capacidades operativas de uma organização.  
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3. O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

 O estudo de caso objeto desta dissertação foi o Curso Sequencial de Complementação de 

Estudos em Empreendedorismo e Inovação. Este curso foi desenvolvido pela Universidade 

Federal Fluminense, que ofertou 600 vagas, gratuitas, no segundo semestre de 2012 aos 

municípios de Angra dos Reis, Itaperuna, Macaé, Niterói, Paracambi, Resende, Rio Bonito e 

Volta Redonda (RIO DE JANEIRO, 2012; LOPES, 2017). O público-alvo do curso foi 

constituído por graduandos ou graduados de todas as áreas profissionais. 

Para o preenchimento das vagas, houve um processo seletivo em que os candidatos se 

inscreveram através do site institucional para a realização de uma prova constituída por 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha que versava sobre conteúdos pertinentes à base nacional 

comum dos currículos do Ensino Médio (Resolução CEB/CNE nº 3/98), organizada em áreas de 

conhecimento, a saber: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. Foi condição para 

ingresso no programa que o candidato acertasse ao menos 1 questão de português, 1 de 

matemática e 12 questões no total, tendo como desempate o maior número de acertos.  

 O curso adotou metodologia semipresencial, com encontros presenciais realizados em 

pólos regionais a cada dois meses. Foi utilizado o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

Moodle para a realização de tutoria à distância, que se utiliza de atividades de fóruns, chats, entre 

outros. Foi desenvolvido material didático específico para o curso, disponível para o estudante 

em mídia impressa e digital. O curso contou com dois tipos de avaliações da aprendizagem: 

avaliação presencial (AP) e avaliação a distância (AD).  

 

3.1 O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

 

O projeto pedagógico do curso definiu como objetivo principal capacitar um profissional 

autônomo para atuar em situações complexas do cotidiano e buscar empreender em soluções 

inovadoras (Anexo I). A proposta abrangia diferentes tipos de empreendedores: empresariais, 

acadêmicos, sociais e intraempreendedores.  

Desenvolver as competências empreendedoras a fim de potencializar a inserção dos 

cursistas no mercado do trabalho foi o enfoque do curso. Sendo assim, a visão do curso foi o 

desenvolvimento de habilidades e valores, tais como descritas no PPC e abaixo relacionadas:  
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• conceber e planejar empreendimentos inovadores e intensivos em conhecimento;  

• atuar como agentes de desenvolvimento local;  

• atuar como um intraempreendedor;  

• formar, inspirar e coordenar equipes;  

• pensar criticamente;  

• agir com ética e responsabilidade social e ambiental.  

• como um adicional, o curso propõe desenvolver a capacidade empreendedora do 

egresso, potencializando a sua inserção qualificada no mercado de trabalho. 

Outra abordagem que o projeto pedagógico do curso buscou foi a utilização de um 

conteúdo integrador, aplicado através de processos interdisciplinares, trabalhando com o 

desenvolvimento de espírito crítico e analítico, de acordo com o preparo para a resolução de 

problemas. Além disso, houve o incentivo ao trabalho em grupo e a formação de equipes 

multidisciplinares, bem como à aquisição e assimilação de conhecimentos de forma 

interdisciplinar. O projeto pedagógico do curso propôs ainda a articulação entre teoria e prática, 

valorizando a pesquisa individual e coletiva. No mais, havia estímulo às práticas de estudo que 

promovem a autonomia intelectual e a discussão de questões relacionadas à ética profissional, 

social e política. Foram propostas avaliações periódicas que informaram docentes e discentes 

sobre o desenvolvimento das atividades. Ao concluir o curso, o aluno recebeu um certificado 

expedido pela pró-reitoria de graduação da UFF. 

 

3.2   Perfil do egresso 

 

O perfil do aluno egresso foi definido como um profissional que visa a complementação de 

formação profissional e que tem atitude empreendedora, o que contribui para o desenvolvimento 

das capacidades de criatividade, iniciativa, autonomia, ética e seu conhecimento técnico. O 

público-alvo era constituído por graduandos ou graduados de todas as áreas profissionais. 

 

3.3 Organização Curricular  

 

As disciplinas somavam 270 horas de aula distribuídas ao longo de quatro semestres. A 

oferta das disciplinas ocorreu por semestre letivo e as cargas horárias variam de 30h ou 60h. 

Houve encontros presenciais obrigatórios. Cada disciplina realizou 3 encontros presenciais 
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obrigatórios, que inicia com a aula inaugural e mais dois encontros planejados no calendário da 

disciplina. Além disso, os encontros presenciais opcionais podiam ser planejados, a critério do 

tutores, de acordo com as necessidades apresentadas na turma.  

Segue o eixo do conteúdo estudado, as disciplinas e suas respectivas carga horária 

apresentados no Quadro 1. 

  

Quadro 1 – Conteúdo de estudo, carga horária e nome da disciplina 

Conteúdo de estudos 

Carga 

horária Nome da disciplina 

Empreendedorismo 60h Criatividade e atitude empreendedora 

Relacionamento interpessoal 30h Técnicas de comunicação e negociação 

Administração 30h Gestão empreendedora por processo 

Administração 30h Liderança e gestão de pessoas 

Empreendedorismo 30h Estratégia e marketing para empreendedores 

Empreendedorismo 30h Finanças para novos empreendimentos 

Projeto final de 

empreendedorismo 60h Plano do empreendimento 
Fonte: PPC do curso sequencial de empreendedorismo e inovação 

  

 

O curso propunha o desenvolvimento de competências empreendedoras e gerenciais. Ao 

analisar o conteúdo do estudo, é percebido que as competências gerenciais são pretensamente 

desenvolvidas nas disciplinas de Estratégia e Marketing para Empreendedores, Gestão 

Empreendedora por Processos, Gestão de Pessoas, Finanças para Novos Empreendimentos e 

Plano de Empreendimento. As ementas do curso serão apresentadas a seguir de acordo com o 

explícito no plano pedagógico do curso (Anexo I). 

 

● Criatividade e Atitude Empreendedora  

Contextualizar o empreendedorismo na sociedade contemporânea identificando fatores 

econômicos e normas sociais que o incentiva e o restringe. Conceituar e diferenciar os diferentes 

tipos de inovação. Conhecer o ambiente para empreender no Brasil e as formas de financiamento 

para novos empreendimentos. Conhecer os diferentes tipos de empreendedorismo: empresarial, 

social e corporativo. Conhecer técnicas de criatividade aplicadas ao ambiente empresarial. 

 

● Técnicas de Comunicação e Negociação  

A partir de uma visão da interação humana como um elemento essencial aos processos de 
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aprendizagem, inovação e empreendedorismo, são trabalhados conceitos e técnicas de 

comunicação e negociação em situações de cooperação ou conflito; convencimento ou construção 

de consenso e de compromisso, geração ou validação de ideias, bem como, como instrumentos de 

pesquisa e aprendizagem. 

 

● Estratégia e Marketing para Empreendedores 

  Observar, interpretar e analisar diferentes perspectivas e questões que envolvem a 

estratégia empresarial. Apresentar técnicas e ferramentas para o desenvolvimento e implantação 

da estratégia levando em conta contexto externo e interno, escolhas estratégicas e processos da 

implantação da estratégia na prática diária da organização. Exercitar no participante a capacidade 

de análise e planejamento de marketing e familiarizá-lo com as técnicas de marketing (produto, 

preço, propaganda e outros processos de comunicação e distribuição). Desenvolver sua 

capacidade de analisar a inter-relação entre estratégia e marketing para o planejamento 

empresarial. 

 

● Gestão Empreendedora por Processos  

Contextualizar os métodos e as ferramentas para o gerenciamento de processos para a 

operação do empreendimento, por meio da análise e melhoria dos processos, a fim de estruturar o 

empreendimento na visão por processos. Tornar os alunos capazes de entender a importância da 

disciplina e o seu papel em novos empreendimentos. Apresentar as técnicas e metodologias de 

Gestão de Processos de Negócio, capazes de fortalecer o desenvolvimento necessário para 

acompanhar o crescimento do mercado, explicitando as competências e habilidades necessárias 

de um empreendedor. 

 

● Gestão de Pessoas  

Contextualizar a gestão de pessoas nos seus aspectos teóricos e técnicos. Apresentar os 

quatro grandes processos da gestão de pessoas: recrutamento, seleção, 

desenvolvimento/avaliação, manutenção. Compreender métodos e procedimentos inerentes a 

cada um dos macroprocessos de gestão de pessoas. Gestão de pessoas em micro e pequenos 

negócios. Reconhecer os aspectos legais da gestão de pessoas Brasil. 
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 Finanças para Novos Empreendimentos  

 

Conceituar e exercitar os fundamentos e instrumentos de análise e gestão econômico-

financeira de empreendimentos emergentes, bem como do valor do dinheiro no tempo. Discutir 

os prós e contras dos diferentes mecanismos de financiamento e alavancagem de 

empreendimentos inovadores. 

 

● Plano de Empreendimento   

Exercitar os métodos e ferramentas de projeto de um empreendimento inovador 

apresentadas nas demais disciplinas do “Curso de Empreendedorismo & Inovação – 

Complementação de Estudos”. Conceber e planejar um empreendimento empresarial, social ou 

regional, que seja inovador, autossustentável, capaz de gerar benefícios econômicos, sociais e 

humanos e que possa contribuir para o desenvolvimento local. Elaborar um estudo de viabilidade 

do projeto na forma de um plano de negócio empresarial, um plano de empreendimento social ou 

um plano de empreendimento regional. Avaliação de retorno sobre os investimentos. 

A Figura 1 apresenta a proposta do fluxo contínuo de disciplinas do curso. 

 

 

Figura 1 – Fluxo das disciplinas do curso 

Fonte: UFF (2008) 

 

O aluno deveria cumprir a carga horária total do curso em um tempo mínimo de 4 
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semestres e máximo de oito semestres para obter o certificado. Existia pré-requisito entre as 

disciplinas. A disciplina criatividade e atitude empreendedora é pré-requisito para as demais, e a 

disciplina projeto de empreendimento exige que o aluno tenha cursado todas as disciplinas 

anteriores. O aluno tinha a opção de cursar qualquer outra disciplina oferecida no semestre, desde 

que respeitadas as condições apresentadas acima.  

A conclusão do curso ocorre com a elaboração de um Plano do Empreendimento, 

preferencialmente em equipe, em área de interesse dos alunos, dentro de princípios da ética, da 

responsabilidade social e do desenvolvimento local. Cada projeto contou com um orientador. 

 

3.4 A metodologia adotada no curso 

 

O curso buscou incentivar o desenvolvimento de competências empreendedoras na 

perspectiva sugerida por Martin Lackéus (2015), ou seja, entendia que o papel central do 

empreendedor na sociedade é a geração de valor para outras pessoas, que é uma competência 

desejada para todos os cidadãos da sociedade atual, independente da escolha de carreira. A 

proposta do curso foi ensinar “para” empreendedorismo, que é entendida por uma abordagem 

caracterizada por orientação para o trabalho, voltada para  empreendedores iniciantes, gerando 

conhecimentos e habilidades empreendedoras (Kyrö, 2005). 

A proposta do curso propunha, por meio de exercício e atividades a serem desenvolvidas 

pelos estudantes, que os conceitos e competências relacionadas ao empreendedorismo e a gestões 

fossem colocados em prática. Pretendia-se que a formação proposta não se limitasse a permitir o 

estudante conhecer o campo do empreendedorismo, mas que praticasse as competências. 

Entretanto, a utilização da metodologia semipresencial, que permitiu ao PEE elevar a sua escala 

de oferta, alcançando um número elevado de estudantes em vários munípios,  limitou o 

acompanhamento e o apoio do professor no desenvolvimento efetivo das atividades práticas 

propostas. 

 Os encontros presenciais de cada disciplina eram realizados em pólos regionais a cada 

dois meses. Nestas ocasiões, eram realizadas atividades teóricas e práticas. Os tutores que 

acompanhavam os estudantes tiveram uma formação e atuavam alinhados com a coordenação 

geral.  A limitação do AVA é outra questão que pode ter dificultado a utilização de metodologias 

propostas para o ensino de empreendedorismo. O AVA não propiciava momentos síncronos 
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como videoconferências, o que pode ter dificultado a percepção do conhecimento prévio do 

estudante para posterior direcionamento da construção do conhecimento. 

 O curso foi gratuito e atendeu diferentes perfis de alunos, o que corrobora com Lackéus 

(2015), que entende o ensino “através” do empreendedorismo, podendo ser relevante para os 

diversos alunos, independente do nível de educação. A oferta foi abrangente atendendo diversos 

perfis de estudantes, que foram desde jovens/adolescentes até pessoas quase idosas e com 

formação acadêmica diversa, em pedagogia, história, administração entre outras.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Esta pesquisa busca avaliar a percepção dos egressos sobre a contribuição de um 

programa de educação para o empreendedorismo para carreira. Importante destacar a importância 

de que tal avaliação necessitaria de um tempo entre a conclusão do programa e a coleta de dados, 

permitindo uma reflexão mais acurada. Sendo assim, os egressos da turma 2012 do Curso de 

Complementação de Estudos em Empreendedorismo & Inovação mostrou-se o universo 

adequado para realização da pesquisa.   

A edição 2012 contou com um elevado número de cursistas inscritos, um total de 600 

pessoas, que puderam ser contatados mais de três anos depois da conclusão do mesmo, o que 

permite uma avaliação mais precisa da efetiva contribuição do curso para as carreiras. Além 

disso, os cursistas estavam distribuídos no Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis (50 vagas), 

Itaperuna (50 vagas), Macaé (100 vagas), Niterói (150 vagas), Paracambi (50 vagas), Resende 

(50 vagas), Rio Bonito (50 vagas) e Volta Redonda (100 vagas), o que oferecia uma cobertura 

abrangente das diversas realidades do estado do Rio de Janeiro. A oferta do curso se deu no 

âmbito do consórcio CEDERJ através do edital E-26/60936/2012. Foram considerados como 

egressos os integrantes concluintes ou que tivessem acompanhado ao menos a 80% da carga 

horária do curso com aprovação nas disciplinas. A base de dados para fins deste estudo foi 

fornecida pela coordenação do curso e continha 436 estudantes, sendo que os demais haviam 

abandonado o curso. 

O tamanho da amostra que representa o universo que se quer estudar deve ser calculado 

adequadamente, pois somente assim, é possível a generalização dos resultados. A amostra 

necessária para se obter um nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%, de modo a 

representar a população, foi calculada segundo Hair Jr. et. al (2009), obtendo-se o valor de 105. O 

critério de definição do tamanho da amostra se baseou no modelo descrito na Equação 1: 

Equação 01 

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Dado que: 

N = População Total 

Z = Desvio do valor médio que se aceita para alcançar o nível de confiança estimado, 

determinado através da área de uma distribuição normal padrão  

p = Proporção populacional estimada  

e = margem de erro  
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n = tamanho da amostra 

 

 

4.1.  Procedimentos  metodológicos 

As fases e os procedimentos que foram utilizados no desenvolvimento desta dissertação 

podem ser visualizados no Quadro 2, com as descrições detalhadas das etapas realizadas. 

 

Quadro 2 - Etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A presente pesquisa foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, exploratória, foram 

realizados revisões de literatura sobre os temas, que forneceram os subsídios necessários para 

elaboração do referencial teórico e construção do instrumento de coleta de dados (MALHOTRA, 

1999). 

A segunda etapa foi caracterizada pela construção e validação do questionário, seguida do 

levantamento de dados através do aplicativo SurveyMonkey. Já a terceira etapa envolveu a análise 

dos resultados que utilizou o software IBM SPSS. A seguir serão detalhadas as etapas desta 

dissertação.  

Etapa 1 

(Pesquisa 

Exploratória) 

Etapa 2 

(Pesquisa 

Descritiva) 

Etapa 3 

(Análise e 

apresentação dos 

resultados ) 

Desenvolvimento do 

questionário 

Teste do questionário 

(10 indivíduos) 

Aplicação do 

questionário por e-mail 

(173 egressos) 

Coleta de resultados 

Análise dos resultados 

do estudo quantitativo 

com os resultados do 

estudo qualitativo 

Redação da dissertação 

Referencial teórico 

sobre: 

1. educação 

empreendedora e 

carreira; 
 

2. desenvolvimento de 

carreira;  
 

3. carreira 

empreendedora;  
 

4. competências 

empreendedoras; 
 

5. carreira e 

intraempreendedorismo. 
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Etapa 1 – Pesquisa exploratória 

 

A etapa 1 é caracterizada pela pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória visa 

proporcionar uma visão geral sobre um fato (GIL, 2010). Nesta etapa, foram realizadas revisões 

de literatura dos temas: educação empreendedora e carreira; desenvolvimento de carreira; carreira 

empreendedora; competências empreendedoras e carreira e intraempreendedorismo.  

 

Etapa 2 – Pesquisa descritiva 

 

A etapa 2 deste estudo é caracterizada pela pesquisa descritiva e, para isto, foi utilizado 

um levantamento de dados, também conhecido como levantamento ou survey. O survey é um 

instrumento de coleta de dados que tem como propósito conhecer o comportamento de um 

conjunto de pessoas, por amostragem, a partir de perguntas diretas em um estudo transversal 

(VIEIRA, 2009; GIL, 2010). A vantagem da utilização do survey é a possibilidade de 

conhecimento direto da realidade, a economia e rapidez e a quantificação permitida através de 

análise de dados estatísticos. Conforme indicado por Gil (2010), o survey será elaborado em três 

etapas: coleta; análise dos dados; interpretação e apresentação dos resultados. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário eletrônico de autoaplicação, 

contendo questões que foram construídas a partir do referencial teórico desenvolvido. A parte 1 

do questionário serviu à caracterização da amostra. Já a parte 2 relaciona a percepção do egresso 

sobre a contribuição do curso de Empreendedorismo e Inovação para a sua carreira.  

Os egressos do curso que atuavam como colaboradores em organizações estabelecidas 

responderam um bloco de questões 3. Neste caso, buscava-se compreender como o programa 

contribuiu na sua atuação corporativa.    

Buscou-se também avaliar a percepção do egresso sobre a contribuição de um PEE para o 

desenvolvimento de competências, incluindo as competências de organização; gestão de risco; 

gestão de pessoas; competências de relacionamento e competência de oportunidade, temas que 

estavam relacionados de forma estrita com as disciplinas do programa. Para esta parte 4, utilizou-

se a escala proposta por Carvalho (2004).  

O instrumento de coleta de dados foi testado por dez pessoas. Não houve alteração no 
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questionário após o pré-teste. O questionário final, apresentado no apêndice A, foi 

disponibilizado para os respondentes através da plataforma SurveyMonkey. O questionário foi 

enviado, inicialmente, para os egressos por e-mail em 09/11/2018, e ficou disponível para os 

respondentes por 55 dias. Os envios ocorreram mais de uma vez para os que não responderam de 

imediato. Houve mais quatro datas de envio que foram: 15/11/2018, 03/12/2018, 10/12/2018 e 

26/12/2018. 

O questionário foi composto por 80 afirmações, conforme o Quadro oito (Apêndice I). 

Entre as afirmações foram propostas duas questões abertas que buscava entender as três 

principais contribuições do curso para a vida pessoal e profissional do egresso e o que mudou na 

vida dos respondentes.  

O Quadro 3 apresenta a temática dos blocos e o que buscou-se entender a partir das 

questões, além de informações adicionais, como por exemplo a quem foram destinadas as 

perguntas e a quantidade de afirmativas.   

Quadro 3 – Blocos de questões que foram abordados na pesquisa  

Parte 1 – Características do Respondente (10 questões) 

Caracterização da amostra composta de informações pessoais, ocupação, situação no ingresso e no fim 

do curso.  

Parte 2.A – Competências Empreendedoras (10 

questões) 

Respondido por todos os egressos, ou seja, os que 

se declararam autônomos, MEI, empresário e 

empregados do setor privado ou do setor público. 

 

Buscou-se identificar a percepção do egresso 

sobre as competências empreendedoras 

desenvolvidas pelo PEE. 

Parte 2.B – Intraempreendedorismo (9 

questões, sendo 1 questão aberta) 

 

Respondido somente por egressos que se 

declararam empregados do setor privado e do 

setor público.  

 

Buscou-se identificar a percepção do egresso 

sobre as competências intraempreendedoras 

desenvolvidas pelo PEE, incluindo a questão 

aberta que buscou as principais contribuições do 

curso para a vida pessoal e profissional. 

 

Parte 3  – Aspectos de mudança de vida após o curso (7 questões) 

Respondido por todos os egressos. 

Buscou identificar aspectos relacionados a mudança de vida dos egressos.  

Continua 
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Conclusão 

Parte 4  – Contribuição do PEE para Carreira (9 questões, sendo 1 aberta) 

Respondido por todos os egressos. 

Buscou identificar aspectos relacionados a mudança de vida dos egressos.  

Parte 5 - Competências empreendedoras e gerenciais (35 questões) 

Respondido por todos os egressos. 

Escala proposta por Makhamed (2017), que buscou identificar elementos para o desenvolvimento de 

competências empreendedoras e gerenciais, tais como: i) gestão estratégica, incluindo as competências 

de organização; ii) Gestão de risco; iii) Gestão de pessoas; iv) capacidade de estabelecer 

relacionamento; v) capacidade de identificar oportunidades.  

 Fonte: Elaborado pela autora 
 

Etapa 3 – Sistematização e análise dos dados 

 

Após a coleta dos dados, foi avaliada a validade do questionário, sua coerência estatística 

e confiabilidade. Foi empregado o teste estatístico de alfa de Cronbach para avaliar a variância 

dos itens individuais e da soma dos itens. A Tabela 1 apresenta os testes utilizados para gerar a 

validação do questionário. 

          Tabela 1 – Validade do questionário - Alfa de Crombach 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

0,889 0,972 77 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De modo complementar, a validação do questionário, os testes de confiabilidade e 

consistência interna do instrumento de medição têm como objeto medir o quão diferente os itens 

medem o mesmo conceito (NUNNALLY, 1978). Nesse sentido, o estimador mais 

frequentemente utilizado é o alfa de Cronbach (FIELD, 2009). Os valores desse teste variam 

entre 0 e 1, sendo que Nunnally (1978) e Hair et al. (2005) recomendam um nível limite mínimo 

entre 0,6 e 0,7 para o alfa de Cronbach para a aceitabilidade do item. Na presente pesquisa o alfa 

de Cronbach de 0,889 foi superior aos requisitos mínimos exigidos.  Na sequência, os dados 

foram analisados de acordo com o modelo teórico proposto. 
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4.1.1 Tratamento de dados da questão aberta 

 

O questionário continha duas questões abertas, uma que objetivava aprofundar o 

entendimento sobre a contribuição do curso para o indivíduo e outra que buscava saber sobre as 

mudanças na vida do egresso.  

A primeira questão apresentada foi “Sintetize as três principais contribuições do curso 

para a sua vida pessoal e profissional”. Foram obtidas 41 respostas dos egressos empregados 

privados ou públicos, ou seja, quase 40% dos respondentes empregados ofereceram sua opinião. 

Já a segunda questão apresentada solicitava: “Descreva o que mudou na sua vida que não está 

listado acima” e foi disponibilizada para todos os respondentes. Observou-se um pouco menos de 

resposta do que a primeira, 38 respostas, cerca de 22%, embora esta questão tenha sido 

disponibilizada para todos os respondentes. 

Para Bardin (1977), uma análise de conteúdo trata a análise das comunicações, sendo as 

questões abertas de questionários um dos domínios para análise de conteúdo. As etapas seguidas 

nesta análise foi a escolha do corpus, caracterizado pelas questões abertas do questionário, a 

exploração do material, categorizando os conteúdos, e a análise em si. É proposto que esta análise 

investigue a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo. 

A análise de conteúdo das questões abertas deste estudo foi realizada a partir da leitura total 

do texto.  Foi utilizado o método da categorização de Bardin (1977) cujo objetivo é classificar os 

elementos, criando rubricas significativas e procurando introduzir uma ordem nas mensagens.  As 

respostas foram copiadas e foi realizada uma primeira leitura, onde emergiram as categorias. 

Posteriormente, foi realizada nova leitura para a categorização de cada resposta, onde foram 

tabeladas todas as respostas apresentadas e observadas semelhanças entre elas. Dessa forma, 

emergiram as categorias das respectivas questões, a saber: 

 Questão 1, que buscou sintetizar as três principais contribuições do curso para a vida 

pessoal e profissional, foram categorizadas as respostas em duas rubricas, sendo: (1.1) 

vida pessoal e (1.2) vida profissional; 

  Questão 2, que buscou aspectos de mudança na vida do egresso, emergiram quatro 

categorias: (1.1) contribuição do curso para os negócios/vida profissional; (1.2) para o 

desenvolvimento de habilidades pessoais; (1.3) para a carreira acadêmica e (1.4) sem 

contribuição.  
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4.2 Limitações metodológicas 

 

 

O survey é limitado devido a subjetividade dos respondentes. A etapa a seguir apresentará 

a análise dos resultados. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa, os dados da pesquisa foram analisados à luz dos objetivos propostos. 

 

5.1 Perfil da Amostra 

 

Dos 173 respondentes, 95 eram homens (54,9%) e 78 mulheres (45,1%). A amostra 

apresenta uma quantidade de homens maior do que de mulheres, em sua maioria na fase adulta. 

Quase 40% dos respondentes encontravam-se entre 25 e 34 anos, e apenas 27% tinham acima de 

46 anos. 

A Figura 2 apresenta a distribuição das idades dos egressos do curso por faixas. Foi 

identificado que a maior faixa de idade entre os egressos foi de 25 a 44 anos (38,20%), seguida 

das idades entre 35 e 45 anos (34,10%). A menor faixa de idade foi a partir de 56 anos (12,10%). 

 

Figura 2 – Distribuição da idade dos egressos por faixa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Foram 77 egressos que se declararam casados (44,5%), seguidos de 75 indivíduos 

solteiros (43,4%) e 21 declarou outros (12,1%), de acordo com a Figura 3. 
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                                                  Figura 3 – Estado civil dos egressos 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mais da metade dos respondentes (55%) se declaram brancos e apenas 12,7% negros, 

conforme Figura 4.  

 

Figura 4 – Distribuição percentual de egressos de acordo com autodeclaração de cor ou raça 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Figura 5 apresenta se o egresso realizou algum curso ou disciplina relacionada ao 

empreendedorismo antes de ingressar no curso de Empreendedorismo e Inovação. 

Foi possível perceber que 115 respondentes não tinham sido expostos a nenhuma 

experiência de educação para o empreendedorismo até ingressar no curso (66,5%). Dos 

respondentes, 50,3% concluíram o curso, enquanto 49,7% completaram 80% da carga horária. 

 

Figura 5 – Frequência respondendo a questão: antes de ingressar no curso, você já havia feito algum outro curso ou 

disciplina relacionada ao empreendedorismo? 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

A Figura 6 apresenta a frequência sobre escolaridade do estudante no ingresso do curso. 

É importante ressaltar que a condição para ingresso no curso era de estar cursando o ensino 

superior. Foi percebido que 49,1% dos respondentes, no momento em que ingressaram no curso, 

não tinham completado o ensino superior, enquanto 37% tinham o ensino superior completo e 

13,9% tinham pós-graduação. 
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Figura 6 – Frequência sobre escolaridade do estudante no ingresso do curso 

  

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2 Análise dos resultados  

 

Os entrevistados informaram a principal ocupação no início do curso (2012) e a ocupação 

atual (2018), conforme Figuras 7 e 8. A maior parte dos respondentes, quando ingressaram no 

curso, 64,2%, eram empregados, conforme Figura 7. Apenas aproximadamente 18% atuavam 

como autônomo, sócio de empresa privada ou microempreendedor. 
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           Figura 7 – Frequência sobre a ocupação principal no ano de ingresso no curso 

 

 

         Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Figura 8 – Frequência sobre a ocupação atual do egresso 

 

 
                                              Fonte: Dados da pesquisa 
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Comparando a Figura 7 e a Figura 8, foram observadas alterações na ocupação da maior 

parte dos respondentes. A ocupação que teve maior alteração relativa foi de MEI 

(Microempreendedor individual), que passou de 7 para 14 indivíduos. Além da temática ser 

abordada no curso, o incentivo à afiliação como microempreendedor individual pelo Governo 

Federal pode ser um dos motivos que contribuíram para o aumento deste número. Outro item que 

apresentou aumento foi empregado do setor público que passou de 50 (28,9%) para 60 pessoas no 

fim do curso (34,7%). O PEE propôs o desenvolvimento de competências como a busca de 

oportunidades para empreender. É surpreendente, portanto, observar um aumento no número de 

empregados públicos, notadamente uma atividade reconhecida como de baixo risco e elevada 

estabilidade. Além disso, o perfil preponderante do funcionário público não parece ser de 

empreendedor, havendo, inclusive, estudos que sugerem que os servidores públicos são menos 

propensos a atuarem como intraempreendedores (RIBEIRO, 2013; LAGES, 2017). Embora seja 

inesperado o aumento de pessoas em cargo público após a conclusão do PEE, é importante 

destacar que o PCC do curso propõe potencializar o cursista no mercado de trabalho e a obtenção 

de um cargo público pode ser caracterizada como um avanço do cursista, visto que a função 

pública parece ser desejada por muitas pessoas no Brasil, tendo em vista a elevadíssima taxa de 

concorrência por vaga. Neste sentido, as competências gerenciais desenvolvidas no âmbito do 

curso podem ter contribuído para elevar a competitividade dos egressos nos concursos públicos. 

Houve diminuição do número de empregados de organizações privadas, o que não 

surpreende quando se considera a crise econômica brasileira 2015/2016 que reduziu em quase 9% 

o produto interno bruto do país, afetando sobremaneira o estado do Rio de Janeiro. Os 

empregados privados passaram de 61 indivíduos (35,3%) para 45 (26%). É possível que estes 

profissionais tenham se tornado um MEI (Microempreendedor Individual) ou servidor público. A 

quantidade de estudantes diminuiu também. Passou de 31 indivíduos (17,9%) para 11 (6,4%). 

Como no período do ingresso do curso havia o pré-requisito de ter concluído ou estar cursando o 

ensino superior, é possível que este índice tenha sido impactado e que tais estudantes tenham se 

formado no intervalo de tempo entre a matrícula no curso e a coleta de dados. Um número que 

não apresentou muita alteração foi o de profissionais autônomos e de sócios do setor privado.  
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5.2.1 Mudanças na vida do egresso 

 

Perguntou-se ao egresso “O que mudou na sua vida ou no seu trabalho após o curso de 

Empreendedorismo e Inovação?”, obtendo-se 142 respostas válidas. Esta pergunta buscava 

identificar, de maneira mais geral, a percepção dos egressos sobre a contribuição do curso de 

Empreendedorismo e Inovação para a vida profissional ou pessoal. Foi apresentada, também, 

outra questão aberta com objetivo de ampliar a compreensão da contribuição do curso para o 

egresso. Solicitou-se ao respondente o seguinte: “Sintetize as três principais contribuições do 

curso para a sua vida pessoal e profissional”. Em seguida, será apresentada outra questão aberta 

que busca responder o que mudou na sua vida após o curso.  

A Tabela 2 apresenta as questões fechadas relacionadas a mudanças de vida do egresso e 

foi observado que 62,9% dos repondentes egressos do programa identificaram mudanças na 

própria vida ou no trabalho após a conclusão do curso. Este resultado está em linha com Duval 

(2013), que afirma que os Programas de EE ajudam os seus participantes conquistarem um 

emprego e tornar o currículo mais atrativo, além de aumentar a predisposição para abrir um 

negócio e escolher o empreendedorismo como carreira.  

Embora 62,9% dos respondentes tenham identificado mudanças na vida pessoal ou 

profissional após o programa de educação para o empreendedorismo, pouco mais de 1/3, ou seja 

35,7%, foram promovidos na empresa em que trabalhavam.  

Aproximadamente ¼ dos respondentes informam terem negócios próprios ou fundado 

uma ONG. Possivelmente, as atividades do curso que visavam desenvolver habilidades para 

conceber e planejar empreendimentos contribuíram para a estruturação, corroborando os achados 

de Diaz-Garcia (2015), que afirma que o PEE contribuiu para a escolha do empreendedorismo 

como opção de carreira para alguns cursistas.  

Para aprofundar o entendimento sobre a contribuição do curso para o indivíduo 

empregado de empresa privada ou pública será apresentado os resultados das respostas à questão 

aberta, a saber: “Sintetize as três principais contribuições do curso para a sua vida pessoal e 

profissional”. A pergunta envolve as dimensões pessoal e profissional, uma vez que a carreira 

compreende uma visão multidisciplinar que envolve as diversas áreas da vida (CALLANAN, 

2006). Foram obtidas 41 respostas, ou seja, quase 40% dos respondentes empregados público ou 

privado ofereceram sua opinião. 
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Tabela 2 – Mudança na vida ou no seu trabalho do egresso após o curso de Empreendedorismo e Inovação 

 

O que mudou na sua vida ou no seu 

trabalho após o curso de 

Empreendedorismo e Inovação  SIM NÃO Respostas 

Abri meu próprio negócio 29 20,4% 113 79,6% 142 

Fundei uma ONG 4 3,0% 131 97,0% 135 

Fui promovido(a) na empresa em que 

trabalhava 
40 29,4% 96 70,6% 

136 

Arranjei um emprego melhor 39 29,5% 93 70,5% 132 

Nada mudou na minha vida profissional 52 37,1% 88 62,9% 140 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar a questão qualitativa, foi possível observar que 58,0% dos respondentes 

destacaram a contribuição do curso para o trabalho, enquanto 36,2% destacaram a contribuição 

para a vida pessoal, e outros 5,7% deram respostas não relacionadas ao tema perguntado. Foi 

possível coletar declarações como: 

 
“O curso estimulou o desenvolvimento da capacidade de mudar, de fazer o novo e de 

buscar novos desafios! Foi muito agregador! Hoje ministro palestras, minicursos, além de 

atuar no ensino superior, profissional e cursos regulares. Gratidão!” 

 

 

Os respondentes que apontaram a contribuição do PEE para a vida pessoal relacionaram 

essa contribuição para o desenvolvimento de competências, tais como: capacidade de promover 

mudanças; busca de novos desafios e novas ideias; identificação de oportunidade; capacidade de 

inovar; autoconhecimento e melhoria contínua, entre outras. Mudanças de habilidades como 

melhoria na comunicação e síntese de ideias também foram citadas. Destacam-se algumas das 

afirmações dos respondentes: 

“O curso estimulou o desenvolvimento da capacidade de mudar, de fazer o novo e de 

buscar novos desafios” 

 

“Identificação de oportunidades, Pensar fora da caixa, Vontade de vencer”  

 

“Aprendi a me comunicar melhor tanto no pessoal quanto no profissional, a sintetizar 

melhor as ideias, a me planejar melhor”  

 

“Inovação, autoconhecimento e melhoria contínua “ 
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Ao analisar a contribuição do curso para a vida profissional, de maneira geral, os egressos 

parecem concordar que o programa promoveu a ampliação da visão para o mercado de trabalho. 

Esta percepção pode ser ilustrada ao verificar as principais respostas abertas, como por exemplo: 

 

“Encaro o processo de trabalho com uma visão mais empreendedora e com maior 

fundamentação nas ações que tomo.” 

 

“Mudança de visão do mercado; Trabalho em equipe e Superar desafios.” 

 

 “O curso contribuiu de forma significativa para que eu desenvolvesse uma visão mais 

objetiva para a realização do meu trabalho. Entendendo que o planejamento é essencial. 

Foi importante para desenvolver minha capacidade criativa na busca de soluções.” 

 

Foi proposto que todos os egressos respondessem outra questão aberta sobre as mudanças 

na vida, a saber: “Descreva o que mudou na sua vida que não está listado acima”. A questão 

aberta foi proposta devido o entendimento que a EE pode mudar a vida do indivíduo em diversas 

dimensões. Em uma análise sobre as respostas desse item, observou-se 38 respostas e foram 

encontradas 740 palavras no total.  

A grande maioria das respostas, 91,8%, apresentou percepções positivas da contribuição 

do curso para a vida. Abordagens como a contribuição do PEE para os negócios, para o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e para o desenvolvimento da carreira acadêmica foram 

percebidas. A Figura 9 apresenta a frequência da contribuição do PEE para as áreas da vida. Para 

a construção do gráfico, todas as respostas qualitativas foram lidas e separadas por categorias. As 

categorias emergiram das observações dos textos apresentados pelos egressos.  
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Figura 9 – Contribuição do PEE para áreas da vida 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora  

 

Foi percebido que pouco mais de 54% dos respondentes relacionaram a contribuição do 

PEE ao desenvolvimento de carreira e de negócios. Como o curso desenvolveu constructos 

relacionados à negócios, pode ser que tenha influenciado maior quantidade de respostas que 

remetem a vida profissional. Os achados corroboram com a percepção dos estudos de Fayolle 

(2015) que entende que os programas de EE impactam nas intenções empreendedoras e 

contribuem para o desenvolvimento do comportamento empreendedor. Respostas como as 

relacionadas abaixo confirmam a afirmativa: 

 

“Me ajudou no desenvolvimento de meu próprio negócio.” 

 

“Abri uma outra empresa além do que eu já tinha! Infelizmente não usei as ferramentas 

necessárias que aprendi no curso.” 

 

“Estamos passando por uma crise sem precedentes. Prestação de serviços em informática 

no setor de Saúde, tendo como principais clientes o setor público. O curso está ajudando a 

passar por esta crise com a grande redução do faturamento das empresas.” 

 

“Desenvolvi habilidades para poder prestar consultoria”;  
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Do total de respostas, 11,2% dos egressos relacionaram o curso ao desenvolvimento de 

conquistas acadêmicas, apresentando melhorias do desempenho acadêmico e ganhos de titulação. 

Seguem algumas respostas: 

 

“Melhorou a minha qualidade acadêmica.” 

 

“Ganhei em conhecimento para aplicar em disciplinas da grade curricular da 

universidade.“ 

 

“Mestrado e Doutorado” 

 

É surpreendente que egressos de um programa de formação empreendedora apontem o 

desejo de realizar mestrado e doutorado como perspectiva de carreira. Este resultado sugere que a 

motivação para o curso pode não estar relacionada diretamente com o desejo de empreender, mas 

por um interesse difuso em participar de um curso oferecido gratuitamente por uma universidade 

federal reconhecida. Por outro lado, a EE desenvolve competências que auxiliam a pessoa a 

buscar alternativas para a vida, sendo a acadêmica uma opção e Greenhaus (2010) entende que os 

títulos adquiridos é uma das formas de observar o sucesso na carreira de um indivíduo.  

Outro grupo de pouco mais de 26% das respostas está relacionado ao desenvolvimento de 

habilidades pessoais. Foram citados aumento de capacidade decisória, ampliação da capacidade 

de construir relacionamentos e aumento da percepção de oportunidades, acréscimo de 

autoconfiança e na forma de lidar com a vida entre outras questões. Algumas respostas foram:  
 

 “Incremento da capacidade decisória” 

 

“Adquiri mais confiança para falar em público e defender minhas ideias. E até fiz 

apresentação de canções próprias que nunca havia feito para o público.” 

 

 “Aumentou muito minha capacidade de pensar e agir.”  

 

“Saber lidar com as adversidades da vida.” 

 

“O curso me ajudou a ser mais organizado na minha vida pessoal e na vida profissional 

comecei a enxergar as coisas de forma diferente, os problemas viraram oportunidades e a 

inovação está sempre presente. Melhorei a minha capacidade de construir 

relacionamentos.” 
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5.2.2  Contribuição do PEE para Carreira  

 

O terceiro bloco de questões teve o objetivo de apresentar a contribuição do PEE para a 

carreira dos egressos, conforme os resultados da Tabela 3. Dos respondentes, 81,1% indicam que 

o curso contribuiu para o aperfeiçoamento de suas capacidades empreendedoras. Os resultados 

estão de acordo com Fayolle (2015) que evidencia a existência da contribuição dos PEEs para o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor e para o desenvolvimento de competências 

importantes para o empreendedorismo. Além disso, o curso de Empreendedorismo e Inovação 

articula as suas disciplinas com o objetivo de desenvolver as competências empreendedoras para 

potencializar a inserção dos cursistas no mercado do trabalho (Anexo I). 

A questão que mais obteve concordância entre os respondentes, 85,1%, refere-se a 

aplicação dos conhecimentos que aprenderam no curso nas atividades profissionais. Esta 

percepção está interligada com um dos objetivos do curso que é “desenvolver a capacidade 

empreendedora do egresso potencializando a sua inserção qualificada no mercado de trabalho” 

(Anexo I).  

Já ao serem indagados sobre se o curso contribuiu para que se tornassem um 

empreendedor, mais da metade dos egressos reconhecem esta contribuição, 52,9%. Ao 

responderem outro bloco de questões, foi percebido mais de 23% dos respondentes abriram seus 

próprios negócios ou fundaram uma ONG, depois da conclusão do curso. Neste caso, é possível 

que o restante dos respondentes que se consideram empreendedores se percebam como 

intraempreendedores. Ou seja, possivelmente parte dos respondentes que se consideram 

empreendedores abriram negócios próprios e a outra parte pode atuar como intraempreendedores.  

Possivelmente, o entendimento que os respondentes têm sobre o comportamento empreendedor 

seja convergente com o proposto por Lackéus (2015), que atribui ao empreendedor o papel de 

gerar valor para sociedade, por meios diversos e não apenas pela criação de um empreendimento. 

Além disso, a proposta do curso está de acordo com os resultados de HÄGG (2011) que entende 

que é possível ensinar empreendedorismo, sendo o empreendedorismo um comportamento social. 

Outro ponto observado neste bloco de questões é que quase 2/3 dos respondentes, 61,1%, 

reconhecem que o seu currículo se tornou mais atrativo após o curso. É importante observar que 

esta foi a afirmação que recebeu o maior número de respostas neutras de todo o bloco de 

questões. Ou seja, os respondentes possivelmente não conseguem avaliar precisamente a 
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contribuição do programa para a sua carreira. Já ao serem perguntados sobre se aumentaram a 

empregabilidade, menos da metade dos respondentes (46,7%) afirmam perceberam aumento em 

sua empregabilidade. Embora o resultado sobre o aumento de empregabilidade tenha sido em 

menor concordância do que sobre a atratividade do currículo, há relação com os achados de 

Duval (2013), que afirma que os PEE ajudam a conquistar um emprego e tornar o currículo mais 

atrativo. Keena (2015) também afirma que há contribuição dos PEE para a empregabilidade dos 

egressos. Apesar de o objetivo do curso ser potencializar a inserção do egresso qualificado no 

mercado de trabalho, é percebido que boa parte dos egressos não conseguem relacionar 

diretamente as competências desenvolvidas no curso com a melhor inserção no mercado de 

trabalho. 

Em resposta ao questionamento sobre ter melhorado a capacidade analítica, 129 

respondentes, 84,3%, concordam que houve melhoria. Ao serem indagados sobre ter havido 

ampliação de sua visão sobre como conduzir a carreira após o curso, 81,1% concordaram com a 

afirmação. Massi (2013) entende que o maior benefício do PEE é o desenvolvimento da 

personalidade profissional. Neste caso, as habilidades analíticas e de equipe são consideradas 

como um ganho. Há relação deste resultado, também, com os achados de Duval-Couetil (2012) 

que relacionou o aumento das habilidades à ampliação da perspectiva da escolha de carreira nos 

participantes de um PEE.   

Outra questão que apresentou mais de 74% de concordância se refere a melhoria da 

capacidade de construir relacionamentos. O PEE analisado propõe o desenvolvimento de 

competências empreendedoras e a rede de relacionamentos é uma delas (Anexo I). O resultado 

desta questão está de acordo com Elmuti (2012) que entende que os participantes dos PEE foram 

impactados, principalmente, nas competências sociais. 

Ao serem indagados sobre se melhoraram a capacidade de se impor em situações sociais, 

ou seja, a capacidade de defender os seus próprios interesses e pontos de vista, mais de 2/3, ou 

seja, 69,5% dos respondentes concordaram que houve melhoria. A autoconfiança pode estar 

relacionada com a questão da defesa dos próprios interesses e, segundo Massi (2013), os 

participantes de um PEE percebem benefícios pessoais e profissionais e desenvolvem 

competências empreendedoras, como a autoconfiança. O PPC do curso propõe trabalhar com o 

desenvolvimento de espírito crítico e analítico utilizando resoluções de problemas, o que pode ter 

contribuído para a construção da autoconfiança dos seus alunos.  
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Tabela 3 – Contribuição do curso de Empreendedorismo e Inovação para a carreira dos egressos 

  

Avalie em que medida o curso de 

Empreendedorismo e Inovação contribui 

para a sua carreira  

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 
Respostas 

Apliquei os conhecimentos que aprendi nas 

minhas atividades profissionais 
1,9% 1,9% 11,0% 56,1% 29,0% 155 

Contribuiu para que eu me tornasse um(a) 

empreendedor(a) 
2,6% 10,3% 34,2% 38,1% 14,8% 155 

Contribuiu para que eu aperfeiçoasse minhas 

capacidades empreendedoras 
0,6% 3,9% 14,3% 50,6% 30,5% 154 

O meu currículo se tornou mais atraente 3,9% 5,2% 29,9% 39,0% 22,1% 154 

Aumentei a minha empregabilidade 3,9% 8,6% 40,8% 28,9% 17,8% 152 

Melhorei a minha capacidade analítica 1,3% 2,0% 12,4% 44,4% 39,9% 153 

Ampliei a minha visão sobre como conduzir 

minha carreira 
1,9% 1,9% 14,9% 43,5% 37,7% 154 

Melhorei a minha capacidade de construir 

relacionamentos 
1,9% 3,9% 19,5% 42,2% 32,5% 154 

Melhorei a minha capacidade de me impor em 

situações sociais, ou seja, a capacidade de 

defender os meus próprios interesses e pontos de 

vista 

2,6% 2,6% 25,3% 42,9% 26,6% 154 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  

5.2.3  Contribuição do PEE para desenvolvimento de Competências Empreendedoras 

 

A parte 4 do questionário tem o objetivo de identificar a percepção dos egressos sobre as  

as competências empreendedoras desenvolvidas ao longo do curso, conforme apresentado na 

Tabela 4.  

O desenvolvimento das competências apresentadas na Tabela 4 é proposto pelo PPC do 

curso e o assunto é tratado desde a primeira unidade curricular denominada Criatividade e 

Atitude Empreendedora. Foi percebido amplo reconhecimento do desenvolvimento das 

competências empreendedoras pelos respondentes, resultado que está de acordo com Fayolle 

(2015), que entende os PEE como desenvolvedores de competências empreendedoras. No 

entanto, as respostas positivas sobre as competências empreendedoras podem ter sido 
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influenciadas pelo conhecimento das competências empreendedoras e não necessariamente pelo 

desenvolvimento dessas competências em si. As diversas disciplinas do curso procuraram 

desenvolver um conjunto de competências empreendedoras, entretanto a limitação no método de 

ensino, com atividades mediadas por ambientes de aprendizagem virtual, possivelmente não 

foram capazes de colocar o estudante em um processo de aprendizagem através do 

empreendedorismo. Isto significa que os egressos sabem de quais competências estava se 

falando, mas, possivelmente não experimentaram na prática o exercício de tais competências. 

Das competências avaliadas “Tornar-me mais persistente” foi a que obteve menor índice 

de concordância, 71,1%. Já a busca de informações foi a competência que obteve maior índice de 

concordância (76,3%), seguida de estabelecer metas (72,8%) e de gerar mais Independência e 

autoconfiança (70,5%). É interessante observar que as competências de maior concordância 

podem ser utilizadas na dimensão pessoal dos respondentes, o que está de acordo com a 

percepção de Pedrini (2017), que enfatiza o impacto da EE para as caractetísticas psicológicas e 

habilidades pessoais dos egressos. Outra observação é sobre “Tornar-se mais persistente” e “Ser 

comprometido com o trabalho” que apresentou maiores números de respostas neutras, do tipo 

Nem concordo, Nem discordo, e também se relaciona com a dimensão pessoal.  

  

Tabela 4 – Tabela sobre as competências empreendedoras 

Se você fosse proprietário de uma 

empresa, você se sentiria capaz de: 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 
Respostas 

Buscar mais oportunidades e ter mais 

iniciativa 
1,3% 3,3% 17,1% 48,0% 30,3% 152 

Tornar-me mais persistente 3,4% 2,7% 22,8% 41,6% 29,5% 149 

Correr mais riscos calculados 3,4% 4,7% 16,1% 51,7% 24,2% 149 

Ser exigente referente a eficiência e a 

qualidade 
1,3% 4,0% 11,4% 52,3% 30,9% 149 

Ser comprometido com o trabalho 2,7% 2,7% 20,7% 40,0% 34,0% 150 

Estabelecer metas 2,0% 2,6% 11,9% 45,0% 38,4% 151 

Buscar informações 1,3% 0,7% 10,0% 47,3% 40,7% 150 

Buscar monitorar e realizar planejamento 

sistemático 
3,3% 3,3% 13,3% 46,0% 34,0% 150 

Ter mais persuasão e rede de contatos 3,3% 3,9% 16,4% 47,4% 28,9% 152 

Gerar mais independência e autoconfiança 4,0% 2,0% 13,2% 45,7% 35,1% 151 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.2.4  Contribuição do PEE para desenvolvimento de Competências Gerenciais  

 

Entendendo que o referido PEE analisado nesta dissertação teve como proposta o 

desenvolvimento de competências gerenciais, além do desenvolvimento de competências 

empreendedoras, a Tabela 13 até a Tabela 17 apresentam blocos de questões (Apêndice I) que 

buscam responder quais as percepções dos egressos sobre as competências empreendedoras e 

gerenciais desenvolvidas pelo curso. As afirmações que compõem este bloco se basearam na 

escala proposta por Makhamed (2017) para avaliar itens relacionados à abertura e ao 

desenvolvimento de um negócio, que se mostrou útil para aferir o desenvolvimento de 

competência gerenciais desenvolvidas pelo PEE. O questionário foi dividido em cinco blocos de 

respostas que são apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5- Objetivos e número de itens das questões sobre as competências empreendedoras e gerenciais 

desenvolvidas pelo curso 

Número da Tabela  Objetivo das questões Quantidade de 

ítens avaliados 

Tabela 6 1. gestão estratégica, incluindo as 

competências de organização; 

13 itens 

Tabela 7 2. Gestão de risco; 7 itens 

Tabela 8 3. Gestão de pessoas; 6 itens 

Tabela 9 4. Competências de relacionamento; 5 itens 

Tabela 10 5. Competência de oportunidade. 4 itens 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar as questões das Tabelas 6 a 10, foi observado que mais de 70% dos 

respondentes concordaram com todos os itens propostos. O achado corrobora com o resultado de 

Elmuti (2012) que observa impacto positivo da EE nos cursistas ao analisar variáveis, como: i) 

satisfação, que se relaciona com o alcance de objetivos da empresa e alcance das necessidades de 

funcionários e empresários; ii) adaptabilidade, que se relaciona com a flexibilidade, vontade de 

mudar e inovar; iii) desempenho, que se relaciona com as vendas, rentabilidade e participação de 

mercado. Além disso, o curso de Empreendedorismo e Inovação propõe a articulação de unidades 

curriculares relacionadas a gestão empresarial como: gestão empreendedora por processo, 

liderança e gestão de pessoas, estratégia e marketing para empreendedores, finanças para novos 
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empreendimentos. Contudo, é preciso ressaltar que pode ser que os cursistas tenham 

conhecimento sobre os conteúdos, mas não tenham necessariamente desenvolvido as 

competências tratadas. Foi observado que cerca de 20% dos entrevistados não responderam as 

questões das Tabelas 6 a 10. 

O primeiro bloco de questões a ser analisado está na Tabela 6 e apresenta questões de 

gestão estratégica, incluindo as competências de organização. É possível perceber ampla 

concordância nas respostas referentes a tomada de decisão estratégica nas empresas. Dos 

respondentes, 87,8% concordam que são capazes de tomar decisões estratégicas e desse número 

38,5% concordam totalmente que têm capacidade para a tomada de decisão. O curso propõe uma 

formação com um “olhar” para o direcionamento estratégico. Foram ministrados conteúdos que 

versaram sobre estratégia, apresentados na unidade curricular Estratégia e Marketing, e pode ser 

que estes conteúdos tenham contribuído para o resultado desta pesquisa. Além disso, os 

resultados estão de acordo com Elmuti (2012) que observa impacto positivo da EE nas variáveis 

que se relaciona com o alcance de objetivos da empresa e, por conseguinte, com as estratégias 

empresariais. 

Outros itens avaliados que apresentaram mais de 70% de concordância foram, sou capaz 

de: i) elaborar o planejamento estratégico da empresa; ii) analisar os resultados da empresa; iii) 

organizar o trabalho em função dos objetivos da empresa; iv) avaliar os progressos alcançados 

considerando os objetivos definidos; v) definir os objetivos da empresa a longo prazo. Os 

resultados podem ter sido influenciados pela proposta do curso de desenvolver os seguintes 

conteúdos: “observar, interpretar e analisar diferentes perspectivas e questões que envolvem a 

estratégia empresarial; apresentar técnicas e ferramentas para o desenvolvimento e implantação 

da estratégia levando em conta contexto externo e interno, escolhas estratégicas e processos de 

implantação da estratégia na prática diária da organização; desenvolver sua capacidade de 

analisar a inter-relação entre estratégia e marketing para o planejamento empresarial” (UFF, 

2008).  

A escala proposta por Makhamed (2017), utilizada para medir o desenvolvimento das 

competências gerenciais, apresenta o fator gestão estratégica como o mais relevante do 

questionário. Os respondentes da pesquisa concordaram ter desenvolvido competência para 

elaborar estratégia para empreendimento.  
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Tabela 6 – Questões sobre gestão estratégica 

Se você fosse proprietário de uma 

empresa, você se sentiria capaz de: 

Discordo 

Totalmente 

que sou 

capaz 

Discordo 

que sou 

capaz 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

que sou 

capaz 

Concordo 

que sou 

capaz 

Concordo 

totalmente 

que sou 

capaz Total 

Elaborar o planejamento estratégico 

da empresa 0,70% 2,10% 8,39% 59,44% 29,37% 143 

Decidir de acordo com o planejamento 

estratégico da empresa 0,70% 2,10% 6,99% 58,04% 32,17% 143 

Analisar os resultados da empresa 0,70% 2,82% 6,34% 52,11% 38,03% 142 

Organizar o trabalho em função dos 

objetivos da empresa 0,70% 1,41% 4,93% 55,63% 37,32% 142 

Tomar decisões estratégicas para a 

empresa 0,70% 2,11% 9,15% 49,30% 38,73% 142 

Avaliar os progressos alcançados 

considerando os objetivos definidos 0,71% 1,42% 7,09% 52,48% 38,30% 141 

Definir os objetivos da empresa a 

longo prazo 0,71% 1,42% 7,09% 52,48% 38,30% 141 

Estruturar a empresa 0,70% 2,82% 14,08% 47,18% 35,21% 142 

Fazer o planejamento dos diferentes 

recursos da empresa 0,70% 2,82% 15,49% 50,00% 30,99% 142 

Gerir os vários recursos da empresa 0,70% 2,82% 19,01% 45,77% 31,69% 142 

Controlar o funcionamento da 

empresa 0,70% 1,41% 13,38% 49,30% 35,21% 142 

Planejar as operações do negócio 0,70% 3,52% 14,79% 48,59% 32,39% 142 

Manter a empresa funcionando com 

bons resultados 0,70% 2,82% 15,49% 47,89% 33,10% 142 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

No que se refere a gestão de risco, os resultados apresentados na Tabela 7 mostram que 

pouco menos de 20% dos entrevistados não responderam este bloco de questões. Dos 142 

respondentes sobre gestão de risco, mais de 93% concordaram que colocam em prática novas 

ideias na empresa. Foi o maior índice encontrado entre as respostas, seguido de explorar novas 

ideias para aplicar futuramente na empresa” com pouco mais de 91% de concordância. As 

respostas podem ter sido influenciadas pelo resultado da proposta do projeto pedagógico do curso 

(Anexo I) que visa a capacitação de um profissional que busque empreender em soluções 

inovadoras, que pode ser entendido como uma forma de correr risco empreendendo.  

Deste bloco de questões, dois itens mantiveram o mesmo índice de concordância, 88,4%, 

que foram “Enfrentar os problemas de diferentes formas” e “Enfrentar os problemas como sendo 

oportunidades”. A busca de oportunidade é uma competência empreendedora trabalhada pelos 

cursistas do PEE analisado. A unidade curricular Criatividade e Atitude Empreendedora 

incentivou a busca de oportunidades pelos cursistas.  
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Os menores índices de concordâncias estão relacionados ao risco. Foi observado que 

79,8% dos respondentes são capazes de correr riscos moderados relacionados com o trabalho e 

16,9% não concordaram e nem discordaram com a questão. Foi o maior índice de neutralidade. É 

reconhecida a formação de competências direcionadas para correr riscos pela EE (ARPIAINEN, 

2017). A percepção dos respondentes está de acordo com Dias-Garcia (2015) que aponta os 

participantes dos PEE percebendo mais dificuldades ambientais, como por exemplo a percepção 

de risco. 

Tabela 7 – Questões sobre gestão de riscos 

Se você fosse proprietário de uma 

empresa, você se sentiria capaz de: 

Discordo 

Totalmente 

que sou 

capaz 

Discordo 

que sou 

capaz 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo que 

sou capaz 

Concordo 

que sou 

capaz 

Concordo 

totalmente 

que sou 

capaz Total 

Correr riscos moderados relacionados 

com o trabalho 0,70% 2,82% 16,90% 52,82% 26,76% 142 

Enfrentar os problemas de diferentes 

formas 0,70% 2,11% 9,15% 53,52% 34,51% 142 

Enfrentar os problemas como sendo 

oportunidades 0,71% 2,13% 8,51% 52,48% 36,17% 141 

Explorar novas ideias para aplicar 

futuramente na empresa 0,70% 1,41% 7,04% 55,63% 35,21% 142 

Colocar em prática novas ideias na 

empresa 0,70% 1,41% 4,93% 52,82% 40,14% 142 

Aplicar na empresa as minhas próprias 

ideias 0,71% 1,43% 7,14% 49,29% 41,43% 140 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 8 avalia questões sobre gestão de pessoas. O curso propôs o desenvolvimento 

das competências para gestão de pessoas a partir da oferta da unidade curricular “Liderança e 

Gestão de Pessoas”, que objetivou trabalhar a apresentação dos quatro grandes processos da 

gestão de pessoas: recrutamento, seleção, desenvolvimento/avaliação, manutenção entre outros 

conteúdos. 

Todos os itens deste bloco de questões obtiveram mais de 85% de concordância. É 

inferido que o conteúdo apresentado no PPC e gerido pelo curso que envolve a contextualização 

da gestão de pessoas nos seus aspectos teóricos e técnicos foram percebidos ou pretensamente 

desenvolvidos pela maior parte dos respondentes. 

Das questões analisadas, a de maior concordância foi coordenar tarefas, com 92,8%. Pode 

ser que, além da unidade curricular “Liderança e Gestão de Pessoas”, o desenvolvimento da 

unidade curricular “Gestão Empreendedora por Processos” tenha contribuído para esta formação, 
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visto que foi proposto contextualizar os métodos e as ferramentas para o gerenciamento de 

processos para a operação do empreendimento por meio da análise e melhoria dos processos, a 

fim de estruturar o empreendimento. Os achados de Elmuti (2012) ressalta que os PEE impactam 

nas competências sociais, que por análise são importantes para quem coordena tarefas. Além 

disso, Duval-Couetil (2012) mostra que os PEE ampliam nos seus cursistas a propensão para 

aprendizagem que envolve habilidades práticas, como análise de mercado e comunicação 

comercial, também importantes para quem coordena tarefas.  

 Embora o PPC do curso apresente a proposta do desenvolvimento de habilidades e 

valores nos alunos para formar, inspirar e coordenar equipes, além de pensar criticamente, a 

liderança foi entendida como um pouco menos desenvolvida entre as questões respondidas, 

85,6%. 

 

Tabela 8 – Questões sobre gestão de pessoas 

Se você fosse proprietário de 

uma empresa, você se sentiria 

capaz de: 

Discordo 

Totalmente 

que sou 

capaz 

Discordo 

que sou 

capaz 

Nem 

concordo 

Nem discordo 

que sou capaz 

Concordo 

que sou 

capaz 

Concordo 

totalmente 

que sou 

capaz Total 

Supervisionar os subordinados 1,41% 1,41% 10,56% 49,30% 37,32% 142 

Liderar 1,41% 1,41% 11,97% 48,59% 36,62% 142 

Gerir o pessoal da empresa 0,70% 1,41% 9,15% 50,70% 38,03% 142 

Delegar tarefas 0,70% 1,41% 7,04% 49,30% 41,55% 142 

Coordenar tarefas 0,71% 1,42% 4,96% 51,77% 41,13% 141 

Motivar o pessoal da empresa 0,70% 3,52% 8,45% 47,18% 40,14% 142 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Ao analisar as questões sobre competências de relacionamento que estão na Tabela 9 foi 

observado que quase todos os itens foram avaliados com mais de 90% de concordância. Os 

resultados confirmam que os PEE incluem formação de competências sociais, o que está de 

acordo com os achados de Elmuti (2012).  

O curso Sequencial de Complementação de Estudos em Empreendedorismo e Inovação 

incentivou o trabalho em grupo, conforme apresentado no seu plano pedagógico. Além disso, 

conforme material utilizado em sala de aula e disponibilizado para os estudantes, apresentou a 

importância da rede de contatos para a formação de um empreendedor. Pode ser que os 92,8% 

que concordam que estabelecem bons contatos pessoais tenham sido influenciados por este 

conteúdo. Há concordância com os achados de Massi (2013) que entende o maior benefício do 

PEE sendo o desenvolvimento da personalidade profissional, como as habilidades de equipe, que 
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são consideradas como um ganho.  

Ao serem perguntados sobre se são capazes de se comunicar de forma correta, 89,2% 

concordaram com o desenvolvimento desta competência. A unidade curricular Técnicas de 

Comunicação e Negociação pode ter contribuído para esta construção de competência social, 

visto que propôs trabalhar conceitos e técnicas de comunicação e negociação em situações de 

cooperação ou conflito, convencimento ou construção de consenso e de compromisso, geração ou 

validação de ideias.  

Mais de 92% dos entrevistados percebem que são capazes de interagir com os outros. Os 

dados estão de acordo com Carvalho (2015), que percebe a criação e capacidade do trabalho em 

equipe como fatores positivos do PEE que influenciam o projeto de vida dos egressos, 

envolvendo dimensões pessoais e profissionais.  

Há benefício do trabalho em equipe para elevar a capacidade de correr risco e lidar com a 

incerteza (ARPIAINEN, 2017). Sendo assim, os altos índices apresentados neste bloco de 

questões pode contribuir, inclusive, para a gestão de risco.   

 

Tabela 9 – Competências de relacionamento 

Se você fosse proprietário de 

uma empresa, você se sentiria 

capaz de: 

Discordo 

Totalmente 

que sou 

capaz 

Discordo 

que sou 

capaz 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

que sou 

capaz 

Concordo 

que sou 

capaz 

Concordo 

totalmente 

que sou 

capaz Total 

Interagir com os outros 0,70% 2,11% 3,52% 50,70% 42,96% 142 

Me relacionar facilmente com o 

pessoal da empresa 0,70% 1,41% 4,93% 50,70% 42,25% 142 

Estabelecer bons contatos 

pessoais 0,70% 2,11% 4,93% 52,82% 39,44% 142 

Comunicar de forma correta 0,70% 2,11% 8,45% 51,41% 37,32% 142 

Entender as necessidades dos 

outros 0,71% 1,42% 6,38% 49,65% 41,84% 141 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As competências de oportunidade são analisadas de acordo com a Tabela 10. A maior 

quantidade de aceitação entre os itens foi de pouco mais de 91% e apresentou que os 

respondentes são capazes de “identificar as necessidades dos clientes. Outra questão relacionada 

aos clientes apresentou 85,7% de concordância, e foi referente aos cursistas “satisfazerem de 

forma eficaz as necessidades dos clientes”. Os resultados estão de acordo com Duval-Couetil 

(2012) que informa que os participantes do PEE concordam que a EE aumentou suas habilidades 
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para comunicação comercial. Além disso, a unidade curricular estratégia e marketing pode ter 

influenciado as respostas, visto que é proposto que o participante desenvolva a capacidade de 

análise e planejamento de marketing. Logo, é incentivado o pensamento relacionado ao 

atendimento ao cliente.  

Já em resposta sobre a capacidade de “desenvolver novos produtos e serviços”, 83,1% dos 

respondentes estão de acordo com a questão. Este resultado pode ter sido influenciado pelo 

incentivo do curso para que os cursistas pensem em novos projetos de produtos e serviços. Outra 

possível influência do curso foi para a resposta da questão “identificar boas oportunidades de 

negócios” que apresentou 86,3% de concordância. Para Ladyga (2015), uma pessoa 

empreendedora tem a capacidade de perceber oportunidades. Logo, a análise de oportunidades foi 

proposta pelo PPC do curso (UFF, 2008), articulando o conteúdo com foco no desenvolvimento 

do empreendimento. De maneira geral, nenhum respondente discorda totalmente que é capaz de 

desenvolver as questões apresentadas na Tabela 10.  

 

 

Tabela 10 – Competências para identificação de oportunidade 

 

Se você fosse proprietário 

de uma empresa, você se 

sentiria capaz de: 

Discordo 

Totalmente 

que sou 

capaz 

Discordo 

que sou 

capaz 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo que 

sou capaz 

Concordo 

que sou 

capaz 

Concordo 

totalmente 

que sou 

capaz Total 

Desenvolver novos produtos 

e serviços 0,70% 2,82% 13,38% 49,30% 33,80% 142 

Identificar as necessidades 

dos clientes 0,70% 1,41% 6,34% 52,11% 39,44% 142 

Satisfazer de forma eficaz as 

necessidades dos clientes 0,70% 1,41% 11,97% 48,59% 37,32% 142 

Identificar boas 

oportunidades de negócio 0,70% 1,41% 11,97% 48,59% 37,32% 142 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2.5  Contribuição do PEE para desenvolvimento de Competências Intraempreendedoras  

Os 94 respondentes que eram empregados em organizações privadas ou públicas 

responderam a todos os blocos de questões, incluindo as questões específicas sobre competências 

intraempreendedoras pretensamente desenvolvidas pelo curso de Empreendedorismo e Inovação, 

visto que uma visão proposta no PPC do curso foi o desenvolvimento de habilidades e valores 

para os alunos atuarem como intraempreendedores. A Tabela 11 apresenta as questões que foram 



70 

 

propostas sobre intraempreendedorismo.  

Ao considerar os respondentes que concordam ou concordam totalmente com as 

afirmações propostas no questionário, foi observado que a grande maioria (87,2%) afirma que 

coloca “em prática a iniciativas para avaliar e refinar novas ideias”, ou seja, a criatividade, e 

percebe “as vantagens da inovação para a organização” (92,6%). Entretanto, quando perguntados 

se promovem a inovação na área em que atuam, um contingente menor (72%) concorda com a 

afirmação. Os resultados apontam para uma elevada sensibilização dos egressos para o papel da 

inovação para as organizações, apesar de um número menor de respondentes assumirem para si o 

papel de inovador. Vale ressaltar que a competência para a inovação está presente nos 

empreendedores (LADYGA, 2015). Além disso, o PPC do curso propõe ao estudante buscar 

empreender em soluções inovadoras.  

Os resultados confirmam o pretenso desenvolvimento da criatividade entre os 

respondentes, o que está em concordância com Kovesi (2017) que apresenta a criatividade como 

uma competência importante para o desenvolvimento da Educação Empreendedora e com Pedrini 

(2017) que percebe a criatividade após a exposição de um PEE. O PPC do curso propõe formar 

um profissional inovador e o PEE analisado nesta dissertação trabalhou conteúdos para estímulo 

da criatividade, para então desenvolver a inovação, o que pode ter contribuído para a percepção 

do potencial criativo dos egressos.  

A segunda questão que obteve mais concordância entre as respostas se refere ao 

entendimento das operações da empresa. A maioria dos respondentes (91,5%) afirma buscar 

“entender em profundidade as operações que a empresa ou organização realiza”. Competências 

desenvolvidas pelo PEE, como a busca de informações, podem ter contribuído para o despertar 

do entendimento das operações da empresa/organização. O fato do PPC do curso buscar inserção 

qualificada dos estudantes no mercado de trabalho também pode ter contribuído para o índice de 

concordância com a questão. Além disso, o PEE propõe o entendimento de áreas da empresa 

como estratégica, gestão de pessoas e marketing que podem ter auxiliado na ampliação da visão 

dos egressos sobre as operações da empresa ou organização, o que converge com os achados de 

Kolade (2018), que entende que os PEE estão relacionados ao desenvolvimento e criação de 

novos empreendimentos e a mudança positiva da mentalidade. Contudo, ao perceber 91,5% de 

concordância com um item complexo como o entendimento em profundidade das operações da 

empresa parece que as respostas podem ter sido influenciadas pelo conhecimento das 
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competências empreendedoras e pela mentalidade pretensamente construída no curso e não pelo 

desenvolvimento dessas competências em si.  

O PEE analisado estimula que o estudante planeje e monitore o seu planejamento, 

envolvendo as dimensões pessoal e profissional. Neste caso, é proposto que os cursistas ocupem 

posições desejadas tomando as direções da própria vida e estimulando, portanto, que exerçam o 

trabalho com entusiasmo. Zikic (2015) apresenta a paixão pelo trabalho como uma característica 

presente na carreira empreendedora, o que é confirmado por quase 80% dos respondentes que 

concordam ou concordam totalmente que são entusiasmados com o próprio trabalho. 

Outra temática abordada neste bloco de questões foi a mudança. Para Ladyga (2015), os 

empreendedores têm capacidade de se adaptar às condições de mudança. Ao responderem sobre 

as novas demandas de trabalho, 86,2% concordam que lidam bem com novas demandas de 

trabalho. Quase 84% dos respondentes afirmam encorajar a participação dos seus colegas de 

trabalho. As respostas sobre mudança e equipe estão interligadas ao desenvolvimento de 

personalidade profissional e foram respondidas com níveis de concordâncias muito próximos, 

cerca de 80% de concordância, o que corrobora com Massi (2013) que entende como maior 

benefício do PEE o desenvolvimento da personalidade profissional, como as habilidades 

analíticas e de equipe. Neste caso, o PEE analisado nesta dissertação propensamente contribui 

com o desenvolvimento da personalidade profissional para os respondentes. 

 
 

Tabela 11 – Intraempreendedorismo 

 

Com os conhecimentos que aprendi no 

curso... 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo 

Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 
Respostas 

Busco entender em profundidade as operações 

que a empresa ou organização realiza  
1,1% 1,1% 6,4% 60,6% 30,9% 94 

Coloco em prática iniciativas para avaliar e 

refinar novas ideias  
1,1% 2,1% 9,6% 61,7% 25,5% 94 

Faço perguntas que desafiam as pessoas a 

modificarem como as coisas são feitas na 

organização 

0,0% 2,1% 14,9% 53,2% 29,8% 94 

Promovo a inovação na área em que atuo 1,1% 2,2% 24,7% 46,2% 25,8% 93 

Percebo as vantagens da inovação para a 

organização 
0,0% 2,1% 5,3% 51,1% 41,5% 94 

Sou entusiasmado(a) com o meu trabalho 5,4% 5,4% 11,8% 46,2% 31,2% 93 

Lido bem com novas demandas de trabalho 0,0% 2,1% 11,7% 53,2% 33,0% 94 

Encorajo a participação dos meus colegas de 

trabalho 
1,1% 1,1% 14,0% 47,3% 36,6% 93 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A pesquisa alcançou o objetivo proposto de identificar a contribuição da educação voltada 

ao empreendedorismo para a carreira de egressos de um programa desenvolvido com este 

objetivo. Os resultados indicam que os egressos, de maneira geral, concordam que o programa de 

educação empreendedora, objeto do estudo de caso, contribuiu para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, embora o curso tenha tido oferta abrangente atendendo diversos perfis de 

estudantes, que foram desde jovens/adolescentes até pessoas quase idosas e com formação 

acadêmica diversa, em pedagogia, história, administração entre outras, que  pode ter 

comprometido a linguagem para alcançar todos os envolvidos.  

Ao analisar a percepção dos respondentes sobre as competências empreendedoras 

desenvolvidas, foi identificado que mais de 65% das pessoas concordaram que desenvolveram 

todas as competências propostas pelo PEE. As questões versavam sobre o desenvolvimento de 

competências centrais para o empreendedorismo, como: busca de oportunidade e iniciativa, 

persistência, aceitação de riscos, exigência de eficiência e qualidade, comprometimento com o 

trabalho, estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento 

sistemático, persuasão e redes de contatos, independência e autoconfiança. A competência que 

apresentou menor concordância se relaciona com a persistência (71,1%) e a de maior 

concordância foi a busca de informações (76,3%). Considerando que o PEE se utilizou de 

metodologia semipresencial, com poucas atividades que se utilizavam de metodologia 

experiencial, é possível que os egressos tenham aprendido sobre tais competências, apesar de não 

as terem experimentado em atividades pedagógicas ou na prática do seu dia-a-dia.  

A percepção dos respondentes sobre as competências empreendedoras e gerenciais 

desenvolvidas pelo curso foi de concordância superior a 70% das respostas em todos os itens 

propostos. Foram avaliadas questões sobre gestão estratégica, incluindo as competências de 

organização, gestão de risco, gestão de pessoas, competências de relacionamento e competência 

de oportunidade. O primeiro bloco de questões, que trata da tomada de decisão estratégica, é 

apresentado como o mais relevante do questionário. Dos respondentes, 87,8% concordam que são 

capazes de tomar decisões estratégias e, desse número, 38,5% das pessoas concordam totalmente 

que têm plena capacidade de tomar decisões estratégicas para a empresa. Este resultado pode ter 

sido influenciado pela formação do curso que propôs um “olhar” para o direcionamento 
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estratégico. Foram ministrados conteúdos que versam sobre estratégia, gestão de pessoas, 

liderança e gestão por competência que pode ter contribuído para o resultado desta pesquisa.  Por 

outro lado, pode ser que o número alto de concordância com o desenvolvimento de competências 

voltadas para a estratégia, possivelmente, tenha sido influenciado pelo conhecimento teórico 

deste conteúdo, não relacionando às dificuldades de análises na prática.  

Ao buscar compreender se o curso contribuiu para que o egresso se tornasse um 

empreendedor, mais da metade dos egressos, equivalente a 52,9%, reconhecem esta contribuição. 

Foi percebido que mais de 23% dos respondentes abriram seus próprios negócios ou fundaram 

uma ONG depois da conclusão do curso. Neste caso, é possível que o restante dos respondentes 

que se consideram empreendedores se perceba como intraempreendedores. Possivelmente, o 

entendimento que os respondentes têm sobre o comportamento empreendedor seja convergente 

com o proposto por Lackéus (2015), que atribui ao empreendedor o papel de gerar valor para 

sociedade por meios diversos, e não apenas pela criação de um empreendimento, sendo esta a 

orientação conceitual sobre empreendedorismo trabalhada neste PEE. 

Os empregados do setor privado ou público, ao serem indagados sobre as competências 

intraempreendedoras, responderam questões referentes a inovação, criatividade, entendimento 

sobre as operações da empresa, encorajamento da participação dos colegas de trabalho e 

capacidade de se adaptar as condições de mudança. Foi observada uma elevada sensibilização 

dos egressos para o papel da inovação para as organizações, apesar de um número menor de 

respondentes assumirem para si o papel de inovador. Há um pretenso desenvolvimento da 

criatividade e do entendimento em profundidade das operações da empresa. Considerando a 

complexidade da construção deste conhecimento nas atividades profissionais, parece que as 

respostas podem ter sido influenciadas pela mentalidade pretensamente construída no curso e não 

pelo desenvolvimento dessas competências em si.  

Ao sintetizar as três principais contribuições do curso para a vida pessoal dos egressos 

empregados do setor público e privado, 58,0% dos respondentes destacaram a contribuição do 

curso para o trabalho, enquanto 36,2% destacaram a contribuição para a vida pessoal. Foram 

apontados o desenvolvimento de competências para a vida pessoal, tais como: capacidade de 

promover mudanças; busca de novos desafios e novas ideias; identificação de oportunidade; 

capacidade de inovar; autoconhecimento e melhoria contínua entre outras. Enquanto ao analisar a 

contribuição do curso para a vida profissional os resultados mostram, de maneira geral, que os 
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egressos percebem esta contribuição como uma ampliação da visão para o mercado de trabalho, 

contudo, ao serem perguntados sobre se aumentaram a empregabilidade, menos da metade dos 

respondentes, 46,7%, reconhecem este aumento. Como a maior parte dos respondentes, 60,7%, 

são empregados do setor privado ou público, o resultado parece contraditório, visto sugerir que os 

egressos valorizaram a formação, pois aprenderam sobre temas que não conheciam, mas parecem 

ter menor clareza sobre a contribuição direta das novas competências adquiridas para sua 

carreira. Desta forma, foi observado que apesar de o objetivo do curso ser potencializar a inserção 

do egresso qualificado no mercado de trabalho, foi percebido que boa parte dos egressos parece 

não relacionar diretamente as competências desenvolvidas no curso com a melhor inserção no 

mercado de trabalho. Uma proposta para ampliação da visão sobre o mercado de trabalho e sobre 

a própria carreira é incluir conteúdos para auxiliar na construção do plano de desenvolvimento 

profissional, objetivando o egresso projetar seu futuro profissional, a partir da análise das 

características pessoais e oportunidades do mercado de trabalho.  

Outra questão aberta proposta para todos os respondentes buscou responder o que mudou 

na vida do egresso. Abordagens como a contribuição do PEE para os negócios, para o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e para o desenvolvimento da carreira acadêmica foram 

percebidas. O PEE parece ter contribuído para desenvolvimento da personalidade profissional, 

sendo a personalidade profissional um item de maior benefício para os egressos, visto que 

contribui para as habilidades analíticas e de equipe (MASSI, 2013). Outros resultados 

relacionados a carreira foram apontados, como: 61,1% dos egressos, reconhecem que o seu 

currículo se tornou mais atrativo após o curso; 84,3% reconhecem ter melhorado a capacidade 

analítica; 74% reconhecem ter melhorado a capacidade de construir relacionamentos; 69,5% 

melhoraram a capacidade de se impor em situações sociais. 

Em síntese, a pesquisa mostrou de forma geral, que o egresso avalia positivamente o 

programa de educação empreendedora, porém, não tem clareza sobre como as competências 

desenvolvidas contribuem para a sua carreira. As competências desenvolvidas pelo PEE não 

foram capazes de aumentar a empregabilidade dos egressos, uma vez que houve redução dos 

empregados em empresas privadas. Entretanto, é preciso destacar que a pesquisa foi realizada 

após um encolhimento do PIB brasileiro de quase 10%, e elevação substancial da taxa de 

desemprego, e ainda assim boa parte dos egressos mantiveram-se empregados. As competências 

gerenciais desenvolvidas pelo programa podem ter contribuído para o aumento da 
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empregabilidade dos egressos que participaram de processos de seleção para cargo público.  

Por fim, o programa de educação empreendedora avaliado parece ter gerado valor para os 

egressos, que, entretanto, apropriaram-se deste valor de forma difusa. Avaliar os PEE com visão 

mais ampliada do empreendedorismo é um grande desafio, sendo mais fácil avaliar os cursos que 

trabalham focados na criação de empresa. No caso analisado, uma das conclusões que se chega é 

que os egressos percebem valor em terem participado do curso, mas não sabem dizer exatamente 

como este valor foi apropriado na carreira deles.  

 

Sugestões de pesquisas futuras 

 

Uma proposta para a realização de novas pesquisas é aprofundar o entendimento sobre 

como os egressos apropriam-se das competências desenvolvidas por meio de PEE, estruturado na 

perspectiva do empreendedorismo como elemento gerador de valor social, conforme definido por 

Lackeus (2015).  
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ANEXO I -  PPC do curso 

 

CURSO SEQUENCIAL  DE   COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS  EM  
EMPREENDEDORISMO &  INOVAÇÃO     

       

1. APRESENTAÇÃO  
  

O Curso de Complementação de Estudos em Empreendedorismo & Inovação se insere no 

Programa de Pós-graduação em Gestão e Empreendedorismo – PPGE – da Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Tipifica-se como um curso sequencial, previsto 

institucionalmente pela Resolução no. 68/2002 do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF. O 

curso foi criado a partir do trabalho de um conjunto de professores de várias áreas da UFF 

conforme estabelecido na DTS/PROAC no. 005/2004. Articula-se com as orientações 

institucionais presentes no PPI de nossa universidade, que considera a temática relevante para o 

desenvolvimento socioeconômico do país, em seus níveis local, regional e nacional.  

O curso teve seu início em 2007, quando de sua aprovação no primeiro edital da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Matricularam-se 1250 alunos nos três processos seletivos 

realizados. Atuando em 11 polos (10 no Estado do Rio de Janeiro e um no Estado de São Paulo), 

o curso já formou cerca de 750 alunos até 2011 e se encontram na condição de prováveis 

concluintes cerca de 150 alunos, que deverão concluí-lo em fevereiro de 2012, quando se 

encerrará a oferta do Curso pela UAB. A evasão do curso tem girado em torno de 28% (cerca de 

350 alunos), um resultado bastante positivo em relação à média de evasão de cursos ministrados a 

distância.   

O Curso oportuniza a sistematização de um conjunto de experiências e iniciativas na área 

de empreendedorismo e inovação, em um momento onde a sociedade demanda um profissional 

que adote atitudes empreendedoras, estando apto tanto para exercer mais dinamicamente suas 

funções tanto em empresas públicas e privadas, quanto para desenvolver novos 
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empreendimentos, como alternativa de realização pessoal, profissional e financeira. Desta forma, 

ele oferece uma oportunidade aos interessados de terem um elemento diferenciador em sua 

formação.  

As premissas pedagógicas que orientam a formulação do Curso estão alinhadas com os 

seguintes parâmetros:  

• Conteúdo integrador e essencial através de processos interdisciplinares;  

• Desenvolvimento de espírito crítico e analítico preparando para a resolução de 

problemas;  

• Incentivo ao trabalho em grupo e a formação de equipes multidisciplinares, bem 

como à aquisição e assimilação de conhecimentos de forma interdisciplinar;  

• Articulação entre teoria e prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva;  

• Estímulo às práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual;  

• Discussão de questões relacionadas à ética profissional, social e política;  

• Condução de avaliações periódicas que informem docentes e discentes sobre o 

desenvolvimento das atividades.  

Ao concluir o curso, o aluno recebe um certificado expedido pela Pró-reitoria de 

Graduação da UFF.  

  

2. OBJETIVOS  

O Curso de Empreendedorismo & Inovação tem como objetivo contribuir com a 

formação de um profissional autônomo, capaz de avaliar as situações complexas do cotidiano e 

empreender soluções inovadoras na forma de empreendimentos sociais, acadêmicos ou 

empresariais.  

O curso visa desenvolver nos alunos habilidades e valores necessários para:   

• conceber e planejar empreendimentos inovadores e intensivos em conhecimento;  

• atuar como agentes de desenvolvimento local;  

• atuar como um intraempreendedor;  

• formar, inspirar e coordenar equipes;  

• pensar criticamente;  
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• agir com ética e responsabilidade social e ambiental.  

• Adicionalmente, o desenvolvimento da capacidade empreendedora do egresso 

potencializará sua inserção qualificada no mercado de trabalho.  

 

3. PERFIL DO ALUNO  

Este Curso visa complementar a formação de um profissional que, ao lado da formação 

profissional específica, possua uma atitude empreendedora, capaz de provocar transformações 

organizacionais e sociais, construindo e/ou gerindo empreendimentos sociais, acadêmicos ou 

empresariais, com eficiência, competência técnico-científica, ética e responsabilidade. Neste 

sentido, o egresso torna-se um candidato natural às incubadoras, retroalimentando o sistema de 

inovação.   

Nos moldes em que está planejado, o curso causará impacto no conjunto de habilidades 

de seus alunos, desenvolvendo suas capacidades de criatividade, iniciativa, autonomia, ética e seu 

conhecimento técnico.  

  

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

A proposta curricular estabelece um ritmo de apresentação do Curso por fluxo contínuo 

de disciplinas. É composto por disciplinas que somam 270 horas distribuídas ao longo de quatro 

semestres. O público-alvo é constituído por graduandos ou graduados de todas as áreas 

profissionais.  

As disciplinas são oferecidas dentro de cada semestre letivo, que têm suas cargas horárias 

de 30h ou de 60h. Cada disciplina possui 3 encontros presenciais obrigatórios, que inicia com a 

aula inaugural e mais dois encontros planejados no calendário da disciplina. Encontros 

presenciais opcionais podem ser planejados, a critério do tutor, de acordo com as necessidades 

apresentadas na turma. Para obter o certificado, o aluno deve cumprir a carga horária total do 

curso em um tempo mínimo de 4 semestres e máximo de 8 semestres  

É importante ressaltar que a disciplina Criatividade e Atitude Empreendedora é pré-

requisito para as demais e que a disciplina Projeto de Empreendimento exige que o aluno tenha 

cursado todas as disciplinas anteriores.  Respeitadas estas condições, o aluno poderá cursar 
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qualquer outra disciplina oferecida no semestre.  

O curso é concluído com a elaboração de um Plano do Empreendimento, 

preferencialmente em equipe, em área de interesse dos alunos, dentro de princípios da ética, da 

responsabilidade social e do desenvolvimento local. Cada projeto contará com um orientador e, 

se necessário, com um co-orientador, o primeiro deles para a metodologia e o segundo para a área 

fim. O orientador deverá pertencer aos quadros da UFF, ao passo que o co-orientador poderá ser 

uma pessoa externa à instituição que domine o conhecimento específico necessário ao projeto do 

aluno.  

  

 4.1 Disciplinas   

  

O percurso curricular é composto por um conjunto de disciplinas, quais sejam:  

Relação de Disciplinas     

Conteúdos de Estudos     
c/horária
     

Nome   da  Disciplina     

Empreendedorismo  60h  Criatividade e Atitude Empreendedora  

Relacionamento Interpessoal  30h  Técnicas de Comunicação e Negociação  

Administração  30h  Gestão Empreendedora por Processo  

Administração  30h  Liderança e Gestão de Pessoas   

Empreendedorismo  30h  Estratégia e Marketing para Empreendedores  

Empreendedorismo  30h  Finanças para Novos Empreendimentos  

Projeto Final de  
Empreendedorismo  

60h  Plano do Empreendimento  

  

4.2 Ementas das disciplinas  

 

● Criatividade e Atitude Empreendedora  

Contextualizar o empreendedorismo na sociedade contemporânea identificando fatores 

econômicos e normas sociais que o incentiva e o restringe. Conceituar e diferenciar os diferentes 
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tipos de inovação. Conhecer o ambiente para empreender no Brasil e as formas de financiamento 

para novos empreendimentos. Conhecer os diferentes tipos de empreendedorismo: empresarial, 

social e corporativo. Conhecer técnicas de criatividade aplicadas ao ambiente empresarial. 

 

● Técnicas de Comunicação e Negociação  

A partir de uma visão da interação humana como um elemento essencial aos processos de 

aprendizagem, inovação e empreendedorismo, são trabalhados conceitos e técnicas de 

comunicação e negociação em situações de cooperação ou conflito; convencimento ou construção 

de consenso e de compromisso, geração ou validação de ideias, bem como, como instrumentos de 

pesquisa e aprendizagem. 

 

● Estratégia e Marketing para Empreendedores 

 Observar, interpretar e analisar diferentes perspectivas e questões que envolvem a estratégia 

empresarial. Apresentar técnicas e ferramentas para o desenvolvimento e implantação da 

estratégia levando em conta contexto externo e interno, escolhas estratégicas e processo da 

implantação da estratégia na prática diária da organização. Exercitar no participante a capacidade 

de análise e planejamento de marketing e familiarizá-lo com as técnicas de marketing (produto, 

preço, propaganda e outros processos de comunicação e distribuição). Desenvolver sua 

capacidade de analisar a inter-relação entre estratégia e marketing para o planejamento 

empresarial. 

 

● Gestão Empreendedora por processos  

Contextualizar os métodos e as ferramentas para o gerenciamento de processos para a operação 

do empreendimento, por meio da análise e melhoria dos processos a fim de estruturar o 

empreendimento na visão por processos. Tornar os alunos capazes de entender a importância da 

disciplina e o seu papel em novos empreendimentos. Apresentar as técnicas e metodologias de 

Gestão de Processos de Negócio, capazes de fortalecer o desenvolvimento necessário para 

acompanhar o crescimento do mercado, explicitando as competências e habilidades necessárias 

de um empreendedor. 

 

● Gestão de Pessoas  
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Contextualizar a gestão de pessoas nos seus aspectos teóricos e técnicos. Apresentar os quatro 

grandes processos da gestão de pessoas: recrutamento, seleção, desenvolvimento/avaliação, 

manutenção. Compreender métodos e procedimentos inerentes a cada um dos macroprocessos de 

gestão de pessoas. Gestão de pessoas em micro e pequenos negócios. Reconhecer os aspectos 

legais da gestão de pessoas Brasil. 

 

 Finanças para Novos Empreendimentos  

 

Conceituar e exercitar os fundamentos e instrumentos de análise e gestão econômico-financeira 

de empreendimentos emergentes, bem como, do valor do dinheiro no tempo. Discutir os prós e 

contras dos diferentes mecanismos de financiamento e alavancagem de empreendimentos 

inovadores. 

 

● Plano de Empreendimento   

Exercitar os métodos e ferramentas de projeto de um empreendimento inovador apresentadas nas 

demais disciplinas do “Curso de Empreendedorismo & Inovação – Complementação de 

Estudos”. Conceber e planejar um empreendimento empresarial, social ou regional, que seja 

inovador, autossustentável, seja capaz de gerar benefícios econômicos, sociais e humanos e possa 

contribuir para o desenvolvimento local. Elaborar um estudo de viabilidade do projeto na forma 

de um plano de negócio empresarial, um plano de empreendimento social ou um plano de 

empreendimento regional. Avaliação de retorno sobre os investimentos.    

   



99 

 

   
  

4.3 Focos orientadores da formação empreendedora  

Estas disciplinas foram definidas a partir de focos de desenvolvimento. São os seguintes os 

focos orientadores da proposta curricular da formação empreendedora:  

• Foco no desenvolvimento do empreendedor; • Foco no desenvolvimento do 

empreendimento;  

• Foco na interseção de ambos.  

Estes focos principais orientadores se articulam a partir de conteúdos conceituais-

instrumentais básicos, norteadores da proposta curricular do Curso, compondo a proposta da 

formação de um profissional empreendedor e inovador. São os seguintes os conteúdos 

conceituais, que compõe cada um dos focos do Curso:  

4.1.1 Foco no desenvolvimento do empreendedor:  

• Atitude Empreendedora;  

• Gestão de pessoas;  

• Trabalho em equipe;  

• Tomada de decisão;  
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• Negociação;  

• Liderança;  

• Comunicação;  

4.1.2 Foco no desenvolvimento do empreendimento:  

• Reflexão estratégica;  

• Marketing;  

• Produção e operações;  

• Logística;  

• Análise ambiental;  

• Análise de oportunidades e riscos;  

• Plano de negócios;  

• Aspectos normativos, legais e fiscais;  

• Projeto de produtos e serviços;  

• Propriedade intelectual;  

• Finanças;  

• Economia;  

• Captação de fundos;  

• Coleta e análise de dados;  

• Indicadores de qualidade, de produtividade e de inovação.  

4.1.3 Foco na interseção de ambos:  

• Criatividade;  

• Motivação;  

• Solução de problemas;  

• Desenvolvimento organizacional;  

• Empreendedorismo;  

• Ética e valores;  

• Qualidade;  

• Sistemas sócio-técnicos;  

• Cidadania corporativa;  

• Responsabilidade social e ambiental.  
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Deste modo, a proposta, orientada pelos focos de desenvolvimento, possibilita a 

organização do percurso curricular a partir de uma visão integrada, totalizadora e multidisciplinar 

do conteúdo a ser abordado no Curso. As disciplinas inseridas na proposta curricular são 

articuladas organicamente entre si, com o tema central do curso e com a prática ensejada pela 

formação do aluno. A estrutura é concebida de modo a permitir que os alunos tenham 

oportunidade de realizar seus estudos com flexibilidade, promovendo uma maior adaptação a 

suas possibilidades e aspirações individuais em relação ao Curso, sem que isto prejudique a 

qualidade acadêmica.  

  

5. METODOLOGIA DO ENSINO-APRENDIZAGEM  

O Curso de Empreendedorismo & Inovação utilizará a metodologia semipresencial com 

o auxílio da Plataforma Instrucional MOODLE. Contará com material didático em mídia 

impressa e digital e com um sistema de Tutoria a distância e presencial. A plataforma 

disponibiliza para os alunos o programa e a agenda das disciplinas para o semestre. Os alunos 

deste curso poderão utilizar os laboratórios de informática disponíveis nos polos de EAD onde o 

curso é oferecido.   

6. MATERIAL DIDÁTICO  
 

Após 4 anos de existência do material didático, dos sete volumes, 3 se encontram 

devidamente atualizados e 4 necessitam de uma revisão. O curso utiliza materiais em mídia 

impressa e digital segundo os parâmetros de qualidade do CEDERJ.   

O processo de elaboração deste material se constituiu em uma atividade colaborativa entre 

os especialistas nos conteúdos e a equipe multidisciplinar de design instrucional. O conteúdo do 

material elaborado pelos professores do curso reflete a concepção de formação contida no projeto 

pedagógico do curso e tem como elemento diferenciador dos materiais existentes na área o foco 

na formação empreendedora.   

7. PROFESSORES E TUTORES DO CURSO  

 

O curso conta com um grupo de professores comprometidos com os princípios 

norteadores e a metodologia do curso, de forma a garantir a integração de sua disciplina com as 
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demais, além de sua aplicação nos empreendimentos desenvolvidos pelos alunos.  

Durante esses quatro anos de vigência do curso por meio da UAB, foram capacitados 40 

tutores. Eles atuam em ambas as modalidades de tutoria: a distância e presencial. Com a 

orientação dos professores responsáveis pelas disciplinas e com o objetivo de mediar 

pedagogicamente os materiais instrucionais, orientar e incentivar os estudantes a desenvolver um 

alto grau de autonomia, os tutores fazem a aproximação da abordagem empreendedora do curso 

com os elementos pertencentes à realidade econômica local onde o curso é oferecido, e que 

encontram nos polos de EAD aos quais se vinculam o espaço para a execução de suas atividades 

presenciais, além dos espaços que se abrem para o acolhimento das atividades no setor 

empresarial local. Selecionados por meio de provas e entrevistas, os tutores são graduados em 

Administração de Empresas, e passaram por 13 encontros de Capacitação, o que os habilita a 

atuarem de forma competente e comprometida com a proposta pedagógica da formação 

empreendedora. Portanto, os alunos contam com o auxílio de um tutor fortemente preparado para 

facilitar e avaliar continuamente sua aprendizagem e orientar na superação dos obstáculos e 

resistências. Como culminância de sua formação, o aluno será orientado na elaboração de um 

plano de empreendimento que tenha um forte componente local para sua implementação.    

1.6 7.1 Corpo Docente  

     

PROFESSOR  
  

  
TITULAÇÃO  

  
EXPERIÊNCIA  
EM EAD/anos  

Esther Hermes Lück (coordenador)  PhD  7  

Sandra Mariano  PhD  7  

Luiz Fernando Barbieri  MSc  7  

Joysi Moraes  PhD  7  

Saulo Rocha  PhD  4  

Sidnei Oliveira  PhD  7  

Isabella Sacramento  PhD  4  

Ricardo Drummond  MSc  4  

  

8. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

A avaliação da aprendizagem terá duas dimensões: avaliação presencial e avaliação a 

distância. As Avaliações Presenciais (AP’s) se constituirão de provas escritas propostas pelo 
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professor responsável pela disciplina e deverão ser realizadas pelo aluno em trabalho individual 

ou em grupo. As AP's terão seus calendários de realização fixados a cada semestre e devem ser 

previamente aprovadas pela Comissão Pedagógica do Curso, tendo em vista adequação da 

proposta à metodologia semipresencial. As Avaliações a Distância (AD’s) serão tarefas proposta 

pelo professor responsável pela disciplina e podem ser realizadas em grupo pelos estudantes. No 

entanto, todo estudante deve imprimir seu caráter pessoal à solução das tarefas especificadas nas 

AD’s. As avaliações a distância constarão principalmente de atividades propostas no espaço da 

Disciplina na Plataforma e terão um caráter continuado, funcionando como um eixo importante 

de estímulo à interatividade e à interação entre docentes, tutores e alunos. Em cada disciplina o 

aluno deverá realizar uma Avaliação Presencial ao fim do semestre letivo e um conjunto de 

atividades a distância propostas pelo professor responsável pela disciplina. Para a composição da 

nota final (NF) do aluno na disciplina, as AP’s contribuem com 60% da nota e as AD's 

contribuem com 40%. Uma NF igual ou superior a 6.0 (seis) aprova o aluno. Uma NF inferior a 

4.0 (quatro) reprova o aluno na disciplina. Uma NF inferior a  

6.0 e superior a 4.0 (quatro), faculta ao aluno a realização de uma verificação suplementar (VS). 

Esta última prova é exclusivamente presencial e deve cobrir toda a matéria. O aluno será 

aprovado se a nota auferida na VS for igual ou superior a 6.0 (seis)   

9. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO  

 

Poderão se candidatar ao curso os graduandos e graduados de cursos superiores 

reconhecidos pelo MEC de todas as áreas profissionais.  

A forma de ingresso no curso é por meio de seleção e a execução do processo seletivo 

será efetuada pelo CEDERJ, em data compatível com o seu vestibular. As provas que compõem a 

seleção são uma prova de português e uma de matemática. Por ser um curso que abre 

possibilidades para alunos das várias áreas profissionais, o conteúdo exigido é em nível de ensino 

médio.  

  

10. GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA DO CURSO  

     
O Curso tem sua coordenação fisicamente localizada na Faculdade de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo. A coordenação conta, ainda, com o apoio do LANTE no controle 

do fluxo  acadêmico-administrativo dos alunos desde o seu ingresso até a sua conclusão, e o 
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CEAD da Universidade, que vem desenvolvendo seu ambiente virtual de aprendizagem na 

Plataforma MOODLE, atendendo as  demandas de  modernização dos  processos de  ensino  e 

aprendizagem  presencial, semipresencial  e a distância na UFF.   

Os alunos, professores e tutores têm acesso à Plataforma através de senha e têm à 

disposição o conteúdo  das disciplinas  em diversos formatos (textos, animação etc.) para 

download ou estudos na tela, além de espaços para  avaliações e realização de  outras  atividades 

designadas pelo  professor ou tutor. Um dos aspectos centrais no ambiente é uma área de 

interação entre alunos, tutores e professores, constituída  de ferramentas como fórum, sala  de 

discussões, troca de mensagens e um canal  de bate  papo.  

A gestão operacional, revisão do material didático e oferta de infraestrutura dos 

laboratórios de informática nos Polos Regionais caberão ao CEDERJ.  

  

Niterói, fevereiro de 2012.  

Esther Hermes Lück  

Coordenadora do Curso  

 

  


