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GERAL 
 
Compreender e aplicar os princípios do empreendedorismo e da gestão de negócios para implementação 
de produtos ou serviços (protótipos do semestre anterior), a fim de incorporar uma proposta de valor 
viável ao segmento de mercado definido e dominar elementos necessários na implementação de um 
produto / projeto tais quais: apresentação, engajamento e lançamento de mercado. 
 
ESPECÍFICOS 
 

 Avaliar a prototipagem e produto/serviço entregues no semestre anterior e fazer reajustes 

imediatos, se necessário. 
 

 Planejamento nos diversos pilares da execução e Estruturação para Lançamento do 

Produto/Projeto ao Público 
  

 Engajamento do Público-alvo (consumidores, investidores etc.) 
 

 Realização do Evento de Lançamento 

 
 
 
 
 
O Seminário Temático – Feira I tem por enfoque a apresentação e implementação do projeto estruturado 
nos semestres anteriores.  
 
O estudante fará o planejamento e estruturação para apresentar o produto / serviço na feira, quando será 
o evento, planejado, estruturado e divulgado para a apresentação de lançamento para o mercado.  
 
O estudante desenvolverá habilidades de planejamento, cronograma de evento, levantamento de recursos, 
engajamento do público-alvo, assim como lançamento do produto/serviço. 
 
O professor mentor (orientador) trabalha com os alunos os conceitos e instrumentos relativos ao 
planejamento da feira. 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

II – OBJETIVOS 

III – EMENTA 



 

 

 
 
 

 

 Revisão das etapas do protótipo e adequações prévias ao lançamento;  

 Orientação para o planejamento da Feira, estruturação das etapas de implementação (Design 

Thinking) e lançamento do produto/serviço; 

 Engajamento do Público-alvo; 

 Capitação de recursos e definição das prioridades do evento; 

 Evento – Feira I para apresentação do produto/serviço e sua jornada de descobertas, definições, 

desenvolvimento e entrega. 

 
 
 
 

 

 Trabalho em equipe de forma a promover a implementação de maneira colaborativa; 

 Design Thinking em diferentes etapas do Projeto, com foco na etapa final de implementação;  

 Abordagem ágil; 

 Uso plataformas tecnológicas e interativas para gestão da experimentação. 

 
 
 
 
Os produtos/serviços desenvolvidos recebem Aprovação ou Reprovação, a partir dos seguintes critérios: 
  
10% - Participação nas Orientações (1,0 pontos): será avaliado individualmente o desempenho de cada 

aluno do grupo pelos professores do módulo. Ou seja, cada aluno terá uma nota de participação ativa no 

processo de construção do Plano de Negócios. 

 

Os itens que serão analisados são: 

 Participação com presença nas consultorias; 

 Colaboração no desenvolvimento de ideias e materiais; 

 Apresentação de conteúdos propostos nas consultorias; 

 Capacidade de selecionar informações e cooperar nas atividades em grupo; 

 Busca de materiais para os temas propostos; 

 Postura e envolvimento dos componentes do grupo. 

 

40% - Trabalho Escrito (4,0 pontos) - Conteúdo: análise crítica do conteúdo do Plano de Negócios. Os 

professores do módulo d analisarão e serão responsáveis por esta avaliação, considerando os critérios: 

 Defesa do conceito.  

 Coerência, aderência e consistência entre as partes que compõem o plano.  

 Nível descritivo, analítico e conclusivo do plano atendendo a todos os 

requisitos.  

 Capacidade de interpretação das informações para apresentação das 

propostas do plano.  

 Capacidade administrativa de gestão de um negócio, disponibilizando uma 

oferta ao mercado obtendo lucro nos negócios de forma ética e justa.  

 Defesa de Demanda/potencial de mercado e resultado financeiro.  

 Atendimento a normas ABNT propostas de formatação. 

 

 

 

IV. CONTEÚDO SELECIONADO 

V. METODOLOGIA 

VI. AVALIAÇÃO 



 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA (Entregas quinzenais): 

 

DATA DE ENTREGA 
(DEPÓSITO NO AVA) 

ETAPAS 

02/MARÇO/2022 SUMÁRIO EXECUTIVO, DADOS DO EMPREENDIMENTO, DADOS DO EMPREENDEDOR, 

ANÁLISES DO MICRO E MACRO AMBIENTE E ANÁLISE ESTRATÉGICA  

16/MARÇO/2022 PLANO OPERACIONAL, POTENCIAL E DEMANDA DE MERCADO, METAS E OBJETIVOS 

30/MARÇO/2022 PLANO DE AÇÃO 

13/ ABRIL/2022 VIABILIDADE FINANCEIRA 

27/ABRIL/2022 CONTROLE E CONCLUSÃO 

11/MAIO/2022 ENTREGA FINAL 
Utilizar arquivo “Template_Plano_de_Negócios_ADM”, disponível no AVA. 

 

20% - Banca dos Planos de Negócios (2 pontos)  

 

Os critérios da Apresentação, para todos os componentes do grupo, seguem: 

 Apresentação (1,0 pontos): será analisada a qualidade da apresentação do 

Plano de Negócios pela banca, sendo analisados os seguintes aspectos: 

 Apresentação pessoal e visual. 

 Coerência, aderência e consistência entre as partes que compõem o 

plano de negócios. 

 Capacidade de selecionar informações para a apresentação. 

 Poder de concisão na apresentação das ideias. 

 Segurança nas respostas às arguições. 

 Defesa de resultados financeiros. 

 

Postura “Perception” (1 ponto): Além disso, será avaliado individualmente a postura de cada 

participante do grupo na apresentação final do Plano de Negócios, pela banca. 

 

Os critérios de Avaliação da Feira de Negócios, para todos os componentes do grupo, são: 

 
30% - Apresentação do Stand (2,0 pontos): será analisada a qualidade da apresentação do Produto/ 
Serviço no Stand do Grupo, sendo analisados os seguintes aspectos: 

 Apresentação. 

 Proposta de Valor. 

 Criatividade. 

 Posicionamento. 

 Recursos Visuais. 

 Adequação do Produto/ Serviço. 
 

 Postura dos Componentes do Grupo (1,0 ponto): Além disso, será 
avaliado a postura do grupo na apresentação durante a Feira de Negócios, 
sendo avaliado os seguintes critérios: 

 Poder de concisão na apresentação das ideias. 

 Segurança nas respostas às arguições. 

 Defesa do conceito apresentado. 
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Data – nº aula Modalidade NOTURNO – 4ª FEIRA 

                 FEVEREIRO 

Dias 07/ 09   

Aula 01 

Presencial Apresentação do Plano de Ensino e responder a autoavaliação das fases 
anteriores  

Dias 14 / 16  

Aula 02 

Presencial Minha prototipagem precisa sofrer revisões?  
Quais ajustes farei antes da implementação?  
Meu MVP é viável?  

VII. BIBLIOGRAFIA 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 



 

 

Discussão e Desenvolvimento de ajustes se fizerem necessários Reunião 
em equipe, e o integrável será: análise de risco da implementação do 
projeto, baseada nos questionamentos acima compreendo qual é meu 
público-alvo, e o que farei para surpreendê-lo. 

Dias 21 / 23   

Aula 03 

Presencial Apresentação em PPT ou vídeo do MVP (5 minutos) e a estratégia de 
implementação (levantamento dos recursos, prazos, execução, 
estratégias de apresentação do MVP, número de convidados etc.) Iniciar 
Implementação. 

MARÇO 

Dias 28, 01 e 02  Presencial Recesso – Quarta Feira de Cinzas 

Dias 07 e 09 

Aula 04 

Presencial Definição do Local, Se for online quais serão as alternativas Lista de 
Atrações, Cronograma do Evento 

Dias 14 e 16   

aula 05 

Presencial Lista de Convidados, Preparação do Save the Date e Envio 

Dias 21 e 23   

aula 06 

Presencial Estratégia das Ações de Engajamento (Elaboração de Conteúdo, Teasers, 
Imagens ou Memes) 

Dias 28 e 30   

Aula 07 

Presencial Efetivação das ações de engajamento e relatório do que foi realizado até 
o momento 

ABRIL  

Dias 04 e 06 

Aula 08 

Presencial Relatório do Levantamento de Recursos e Resultado das Ações 
Realizadas 

Dias 11 e  13   

Aula 09 

Presencial Planejamento e Preparações do Evento (Estrutura, Apresentações, 
Fornecedores, Espaço, Alimentação, Brinde, Material Instrutivo etc.) 

Dias 18 e 20   

Aula 10 

Presencial Elaboração do Convite e Envio 

Dias 25 e 27   

Aula 11 

Presencial Criação da Agenda da Feira  

MAIO  

Dias 02 e 04   

Aula 12 

Presencial Ação de engajamento e finalizações do produto 

Dias 09 e 11   

Aula 13 

Presencial Validação da apresentação final dos grupos e a simulação da feira 

Dias 16 e 18   

Aula 14 

Presencial Relatório dos convidados que confirmaram presença  

Dias 23 e 25   

Aula 15 

Presencial Preparação da Feira 

JUNHO  

Dia 01 – aula 16 Presencial FEIRA I – DIA DO EVENTO 

Dia 08 – aula 17 Presencial Devolutiva 

Dia 15 – aula 18 Presencial Substitutiva 

Dia 22 – aula 19 Presencial Exame  



 

 

 
Versão de janeiro de 2021 
 

Dia 29 – aula 20 Presencial Prazo Final para Lançamento das Notas 


