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NOME DA INSTITUIÇÃO: COLÉGIO FECAP 

SEGMENTO: IEB – Instituições de Ensino Técnico 

CATEGORIA: Gestão Acadêmica 

TÍTULO DA PRÁTICA: Empreendedorismo no Ensino Técnico – 

Desenvolvendo soluções com projetos técnicos interdisciplinares (PTI) 

 

 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL  

 

O Ensino Técnico profissionalizante até 1980 era voltado para o tecnicismo, para 

uma formação direcionada estritamente para suprir as demandas da economia e 

exigências do mercado de trabalho, sendo pouco voltado à formação humanista e 

integral dos indivíduos. 

As características da educação profissional e tecnológica sofreram mudanças com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 9394/1996, com as tecnologias 

e com a configuração mundial advinda da globalização e inserção do Brasil nos mercados 

internacionais. O perfil da formação dos indivíduos assume novos paradigmas. Devido 

às mudanças, o perfil demandado na economia, em geral, necessita de uma maior 

interação entre os grupos com foco no valor humano, na flexibilidade, na formação de 

indivíduos autônomos, mais críticos, reflexivos e capazes de agir e tomar decisões fora 

das tarefas rotineiras com iniciativa e, sobretudo, empreendedores na busca de novas 

oportunidades para abrir mercados e inovar. 

Buscando um alinhamento na formação dos alunos, o Colégio Fecap implementa na 

grade curricular dos cursos técnicos há alguns anos, a disciplina de empreendedorismo 

com uma carga horária semanal de 2 aulas no 3º ano, buscando pelo desenvolvimento 

de comportamentos empreendedores como persistência, planejamento, iniciativa, 

comprometimento e o gosto pela pesquisa e pela experimentação.  

O projeto oferecido aos alunos tem como objetivo fortalecer habilidades sociais, 

trabalho em equipe, independência intelectual e autoconfiança. 

O Projeto Técnico Interdisciplinar (PTI) é o projeto de conclusão dos cursos do 

ensino técnico. Trata-se de um plano de negócio e um produto na área de seu curso 
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técnico, desenvolvido para clientes reais, posteriormente apresentado a uma banca com 

profissionais de mercado e especialistas acadêmicos na área. 

No colégio Fecap a ideia fundamental na formação técnica do aluno é capacitá-lo 

para que ele seja capaz de criar seu próprio negócio.  

O PTI incentiva o empreendedorismo e a inovação na prática. A ideia é aplicar 

soluções para problemas reais, utilizando os conhecimentos técnicos aprendidos no 

decorrer do curso. 

 

Segue a estrutura da disciplina de empreendedorismo: 

 

1 O NEGÓCIO 

1.1 Resumo dos pontos principais da empresa 

1.2 Dados dos empreendedores 

* 

 

6 PLANO FINANCEIRO 

6.1 Estimativa dos investimentos (inicial /fixos /variáveis) 

6.1.1 Fonte de recursos/ capital social 

6.2 Estimativa de faturamento mensal. Projeção otimista e pessimista 

6.3 Indicadores de viabilidade: ponto de equilíbrio / lucratividade / rentabilidade / prazo 

de retorno do investimento 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Principais desafios do negócio 

7.2 Soluções propostas para os problemas 

7.3 Conclusão sobre a viabilidade do negócio 

 

OBJETIVO DOS PROJETOS TÉCNICOS POR CURSO 

 

Administração 
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O projeto estimula ao aluno pesquisar com profundidade sobre a área 

interessada dando subsídio na elaboração de um plano de negócio com muita 

consistência e reflexão. 

 

Comércio Exterior 

O foco do projeto é proporcionar ao aluno uma aplicação prática dos conceitos 

estudados no curso através do desenvolvimento do plano de exportação de um produto 

para uma empresa de pequeno porte. 

 

Meio Ambiente 

Desenvolver um produto, serviço ou um conjunto de instruções que possa ser 

usado com vistas a melhorar a qualidade ambiental.   

 

Hospedagem 

Desenvolver uma empresa, uma consultoria ou uma prestação de serviços 

voltados à área da Hospitalidade (Eventos, Gastronomia, Hotelaria e/ou Turismo). 

 

Informática 

Levantamento de requisitos de uma solução em software para um cliente real e 

posterior implementação do projeto utilizando linguagem de programação, banco de 

dados e ambiente mobile, para que atenda todas as necessidades do cliente, 

proporcionando que o mesmo administre seu negócio utilizando tecnologia da 

informação. 

 

Programação de Jogos Digitais 

Criação de um protótipo de um jogo autoral inédito que contenha ao menos os 

requisitos: 3 minutos de gameplay, 1 fase\cenário, 1 personagem, modelos texturizados 

ou sprites de personagem e cenário, sons, efeitos sonoros e GDD (Game Design 

Document). 

 

Multimídia 
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 Os alunos deverão desempenhar todas as atividades de elaboração de um 

projeto que envolva as esferas de produção Multimídia. O melhor tipo de projeto para 

desempenhar essas funções foi definido como uma exposição e uma produtora cultural. 

Neste tipo de projeto será exigido trabalhos audiovisuais, textuais, design gráfico e 

digital, diagramação e editoração, 3D e pós-produção, eventos e materiais. 

 

Publicidade 

 Desenvolver uma campanha completa para um cliente/produto real englobando 

todas as mídias (impressa, eletrônica e digital), num mínimo de 15 peças inéditas e 

autorais. 

 

Produção de Áudio e Vídeo 

 Visando aplicar as diversas habilidades adquiridas ao longo do curso, os alunos 

deverão criar uma ideia de negócio e elaborar um produto audiovisual, sendo ficção ou 

documentário. 

  Os alunos das terceiras séries do ensino técnico são divididos em grupos de 3 a 

4 alunos para o desenvolvimento do projeto, os professores técnicos acompanham a 

parte técnica e o professor de empreendedorismo dá suporte em gestão do negócio.  

O desenvolvimento do projeto é dividido em três trimestres com entregas parciais para 

acompanhamento e eventuais correções (Anexo 1).  

 

2. LIDERANÇA  

 

A equipe envolvida no projeto é composta por: 

- Coordenadora técnica: responsável pelo alinhamento das disciplinas do curso técnico 

e acompanhamento do andamento do projeto. 

- Professor de Empreendedorismo: responsável pelo conteúdo da disciplina, o 

conteúdo de gestão de negócio e a elaboração do documento relacionado ao curso 

técnico de cada grupo. 

- Professor Técnico: responsável pelo conteúdo técnico do curso específico e mentoria 

no desenvolvimento do produto.     
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3. FOCO  

 

 O foco da prática está relacionado ao acadêmico, pois preza pelo 

desenvolvimento de comportamentos empreendedores como persistência, 

planejamento, iniciativa, comprometimento e o gosto pela pesquisa e pela 

experimentação, além do desenvolvimento de perfis relacionado a trabalho em equipe, 

gestão do tempo, responsabilidade com relação a entregas, proatividade, comunicação 

e organização. O projeto tem como objetivo aproximar o acadêmico ao mundo 

profissional, fortalecer habilidades sociais, independência intelectual e autoconfiança 

dos alunos, além de proporcionar um contato com profissionais do mercado de trabalho 

e o desenvolvimento prático no curso técnico escolhido pelo aluno. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 O orçamento envolvido na prática foi a reestruturação da grade curricular dos 

cursos técnicos, inserindo 2 (duas) aulas semanais para a disciplina de 

empreendedorismo. 

 Há mais de dez anos, os alunos formandos apresentam os frutos dessa proposta 

de desenvolver o lado empreendedor, em todos os cursos, sendo possível avaliar a 

aplicação da inovação nos trabalhos apresentados, com soluções para problemas reais 

avaliados por uma banca de profissionais de mercado e especialistas acadêmicos na área 

(Anexo 2).  

 Trabalhar o lado empreendedor do aluno do ensino técnico proporciona uma 

vivência prática na área escolhida, proporcionando uma educação diferenciada onde o 

aluno coloca em prática todo o seu conteúdo e desenvolve os seus primeiros projetos. 

 Um grande exemplo é o curso de programação de Jogos Digitais que desenvolve 

jogos autorais e esses projetos são apresentados no Brasil Game Show (BGS), o maior 

evento da América Latina na área de games (Anexo 3). 

 Um outro caso de sucesso ocorrido no curso técnico em informática, se deu no 

desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de uma casa de repouso, onde os 

alunos do grupo conseguiram vender o sistema para o cliente após a conclusão do 

projeto, em muitas das apresentações finais as empresas  para as quais foram 
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desenvolvidas as soluções, prestigia o projeto e os alunos comparecendo ao dia da 

banca final. 

 Já no curso técnico de Comércio Exterior dois alunos de grupos distintos foram 

contratados por profissionais de consultorias que participaram da banca de avaliação.  

 Dessa forma se comprova que a aproximação da academia com o mundo 

profissional e empreendedor, tem apresentado resultado positivo e que os alunos 

realmente produzem conteúdo relevante para o mercado profissional atual. 

 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS  

  

 Durante anos anteriores, com o feedback de professores e alunos, diversos 

alinhamentos foram necessários para o amadurecimento do projeto, novas formas de 

acompanhamentos, marcos e pré-bancas tiveram que ser implementados, um evento 

relevante se deu com relação a administração do tempo, onde se percebeu a 

necessidade de dividir o escopo do projeto por trimestre criando uma forma de 

gerenciar as equipes ao longo do desenvolvimento, trazendo benefícios para a produção 

e refletindo a maior qualidade dos projetos desenvolvidos 

 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE  

 

 As metas futuras para o projeto PTI é continuar aprimorando-o para acompanhar 

as tendências de mercado relacionadas a cada curso técnico, proporcionando uma 

educação no ensino técnico focada na prática e experiência.   

 Introduzir parcerias estratégicas com empresas para demandar as necessidades 

de mercado, de forma que ocorra um constante alinhamento entre as necessidades das 

empresas e o conteúdo ministrado nos diversos cursos técnicos. 

 Praticar em todos os cursos frameworks ágeis utilizados no mercado baseado em 

entregas constantes e alinhamento de processo e produto como por exemplo o Scrum, 

além de implementar ferramentas de comunicação como o Slack. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 01 – Estrutura e divisão do projeto em etapas, exemplo curso técnico de 

Informática. 
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Anexo 02 – Modelo ficha de avaliação da banca examinadora, exemplo curso técnico de 

Programação de Jogos Digitais. 
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Anexo 03 – Projeto do curso técnico em programação de Jogos Digitais. 

 

 

 

 

 

 

https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2016/09/brasileiro-de-18-anos-cria-game-indie-inspirado-em-skyrim.html 
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2017 - O aluno Rafael Takashi dando entrevista na BGS para a Rede Globo, sobre o jogo 

desenvolvido por ele e seu grupo.  
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Anexo 04 –Projeto do curso técnico em Meio Ambiente 
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Anexo 05 –Projeto do curso técnico em Meio Ambiente  
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Anexo 06 –Projeto do curso técnico em Informática 

 

Software para gestão comercial de uma barbearia. 

  

 

Software para gestão comercial de Buffet  
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Anexo 07 –Projeto do curso técnico em Publicidade 
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Anexo 08 –Projeto do curso técnico em Multimídia 
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Anexo 09 – Apresentações para banca examinadora final 

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 


