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CORONAVÍRUS (COVID-19) (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS) ACESSO À INFORMAÇÃO (HTTP://WWW.ACESSOAINFORMA

Dados da Disciplina

Cursos

Instituição de Ensino Superior:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
Programa:
BIOTECNOLOGIA VEGETAL (31033016018P2)
Nome:
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PROJETOS BIOTECNOLÓGICOS
Sigla:
LBT
Número:
2739
Créditos:
2
Período de Vigência:
10/03/2018 à -
Disciplina obrigatória:
Sim
Ementa:
O módulo emprendedorismo visa apresentar as características empreendedoras necessárias ao desenvolvimento de
uma empresa, orientando para a adoção de atitudes que levem ao sucesso na gestão do um negócio empresarial. Visa
transmitir princípios, fundamentos e práticas de empreendedorismo úteis para a abertura e manutenção de empresas
de forma eficiente e lucrativa, incluindo: Dimensão cognitiva: -conhecer o conceito de empreendedorismo e a
importância de comportamentos empreendedores para o sucesso na gestão de uma empresa.- Dimensão atitudinal:
identificar as características empreendedoras necessárias para uma gestão que favoreça a competividade se sua
empresa.-Dimensão motriz/operacional: avaliar o próprio comportamento para identificação das características do
comportamento empreendedor que precisam ser desenvolvidas.- Conhecimentos sobre o que e como fazer para iniciar
um novo negócio.-Compreensão do negócio como um processo.- Noções de produtos e serviços com a qualidade
exigida pelo mercado.- Dicas sobre comportamentos empreendedores capazes de impulsionar o empreendimento rumo
ao sucesso.-Técnicas para a elaboração de pesquisas de mercado, que possibilitarão maior conhecimento dos clientes,
fornecedores e concorrentes.-Orientações para a construção de um plano de negócio para os pequenos
empreendimentos. O módulo gestão de projetos visa fornecer os Conceitos Básicos de Gestão de Projetos.
Bibliografia:
Bibliografia básica Kerzner, Harold. Gestão de Projetos-: As Melhores Práticas. Bookman Editora, 2016. Duffy, Mary.
Gestão de projetos. Elsevier Brasil, 2006. Demais Artigos científicos fornecidos pelo professor.

Curso:
BIOTECNOLOGIA VEGETAL
Nível:
Doutorado
Carga Horária:
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Áreas de Concentração

Área de Concentração:Biotecnologia Vegetal
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