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Objectivos Gerais

A disciplina de Projecto enquanto componente essencial do plano de estudos do curso, visa
proporcionar aos estudantes uma experiência de aproximação ao ambiente empresarial, capaz de
contribuir para a posterior inserção dos licenciados na vida activa e uma experiência de
aprendizagem integradora das diversas componentes da sua formação.
Nesta disciplina, os estudantes serão estimulados para a concepção de ideias de negócios inovadoras,
procurando incutir-lhes capacidade de iniciativa e espírito empreendedor.
Procurar-se-ão criar condições que permitam o desenvolvimento de ideias de negócio que envolvam
os Países Lusófonos, tentando criar projectos de mobilidade internacional.
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Objectivos Específicos
Ao completar a unidade curricular, os estudantes deverão estar aptos a:
1. Entender a estrutura e funcionamento de uma organização/empresa;
2. Identificar as características e desafios do empreendedorismo;
3. Gerar e seleccionar ideias de negócio, de âmbito internacional;
4. Definir e apresentar modelos de negócio inovadores;
5. Desenvolver planos de negócio;
6. Estruturar documentos e divulgar publicamente os trabalhos desenvolvidos.

Conteúdos
1. Módulo 1. Organizações, empresas e empreendedorismo
1.1. Conceitos de organizações e empresas
ENTENDER o conceito de organização;
DISTINGUIR tipos de organizações.
1.2. Criação e gestão de empresas
IDENTIFICAR as áreas principais de uma empresa;
ENTENDER as relações entre os principais stakeholders;
IDENTIFICAR as etapas para a criação de uma empresa.
1.3. Ética e sustentabilidade nos negócios
ENTENDER a importância da ética e sustentabilidade nas práticas empresariais.
1.4. Empreendedorismo e empreendedores
DISTINGUIR os diferentes contextos do mundo do empreendedorismo;
IDENTIFICAR as características e desafios dos empreendedores.
2. Módulo 2. Inovação, geração e selecção de ideias de negócio
2.1. Importância, conceito e tipologias de inovação
PERCEBER a importância e escopo da inovação;
DISTINGUIR diferentes formas de inovação.
2.2. O processo de desenvolvimento de ideias de negócio
IDENTIFICAR as várias fases e desafios do processo criativo;
ENTENDER a importância do trabalho em equipa e da diversidade de contributos;
PROMOVER o espírito criativo e empreendedor.
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3. Módulo 3. Modelos de negócio
3.1. O Modelo CANVAS e seus benefícios
PERCEBER o que são modelos de negócio e a sua importância;
RECONHECER a estrutura de modelos de negócio de sucesso actuais;
REFLECTIR acerca dos modelos de negócio do futuro;
3.2. Os blocos constituintes do Modelo CANVAS
CRIAR, em equipa, um modelo de negócio, com base no Modelo CANVAS.
4.

Módulo 4. Plano de negócios

4.1. Importância do plano de negócios e suas características
PERCEBER o plano de negócios como um guia de apoio ao empreendedor;
4.2. As diferentes componentes de um plano de negócios e respectivas ferramentas
USAR eficazmente as ferramentas de apoio ao diagnóstico e à definição da estratégia;
DEFINIR as diversas políticas de uma empresa.
5. Módulo 5. Apresentação do negócio
5.1. Criação de documentos profissionais, com recurso ao Mendeley e ferramentas Office
ELABORAR documentos fazendo a integração automática das diversas ferramentas (Word,
PowerPoint, Excel, Project, etc.);
USAR sistemas de referenciação automática, seguindo as práticas científicas.
5.2. O pitch
DESCREVER as características-chave de um pitch eficaz;
CONSTRUIR um pitch.
APRESENTAR publicamente um pitch.
5.3. Criação de vídeos
CRIAR vídeos de divulgação e promoção de ideias e negócios.

Método de Ensino
Apresentação dos conteúdos através de método expositivo, recorrendo a exemplos reais, usando
textos, vídeos, debates e estudos de caso. Realização de trabalhos e discussões em grupo.

Assiduidade dos Alunos
A assiduidade às aulas rege-se pelo disposto no “Regulamento Pedagógico dos Cursos Conferentes
do Grau de Licenciado do Instituto Politécnico de Macau”.
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Avaliação
A nota é atribuída em termos percentuais, sendo 100 a pontuação máxima e 50 a nota positiva
mínima.

Item

Descrição

Percentagem

1.

Trabalhos

Realizados ao longo do semestre

50%

2.

Trabalho final

Em data a definir

50%
Total de Percentagem:

100%

Material de Estudo
Materiais e apontamentos fornecidos pelas professoras.
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