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COORDENADORIA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

PLANO DE CURSO 

2010 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome: Gestão de Pequenos Negócios – Código: 173A.5  

Eixo Tecnológico:  Gestão e Negócios 

Modalidade:  Formação Inicial e Continuada 

Tipo:  Aperfeiçoamento 

Carga horária:  60 horas 

     

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO 

 

Tendo em vista sua missão institucional de educar para o trabalho em atividades de 

comércio de bens, serviços e turismo, seu compromisso com a qualidade da educação e 

orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 

9.394/96 e suas alterações, conforme Lei Nº 11.741/08 e o Decreto Federal n.º 5.154/04 e 

Parecer CNE/ CEB nº 11/08, o SENAC-PE programou este curso para responder às 

necessidades educacionais decorrentes das atuais formas de organização e gestão que 

provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho. 

              Ao oferecer este curso, o SENAC/PE tem por objetivo desenvolver uma qualificação 

básica que propicie aos participantes condições para a gestão de pequenos negócios com qualidade, 

responsabilidade social e capacidade de empreendedora. 

 

2. REQUISITOS DE ACESSO 

  Para matrícula no curso, o candidato deverá apresentar: 
           

2.1. Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto ou experiência na gestão de pequenos 

negócios.  

2.2. Idade mínima: 18 anos. 

2.3. Saber utilizar o sistema operacional Windows, ter acesso a computador com conexão à 

internet e possuir endereço eletrônico (e-mail). Computador com: 

Acesso à internet por linha discada (conexão mínima 56 k) ou banda larga (recomendável); 
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Linux, Windows XP ou superior  

- Plug-in dos aplicativos: Flash Player, Acrobat Reader, Media Player, Java Runtime 

Environment; Browsers de navegação: Internet Explorer versão 7.0 ou superior; Mozilla Firefox 

2.0 ou superior (sem bloqueador de pop-up)  

Mínimo de 28 Mb de memória Ram; drive leitor de CD Rom (recomendável também DVD Placa 

de som e de vídeo; caixas de áudio ou fone de ouvido Microfone (em caso de conferências de 

áudio). 

 

3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

Profissional com condições de gerir pequenos negócios de um modo geral, estando apto a 

buscar as condições necessárias para realizar as atividades referentes aos ciclos de gestão e 

tomada de decisão, com qualidade, responsabilidade social, espírito de equipe e capacidade 

empreendedora. 

 

3.1. Competências  

- Identificar os instrumentos necessários para uma análise de viabilidade econômico-
financeira de um pequeno negócio. 

- Conhecer e compreender os procedimentos dos diversos ciclos da organização. 

- Conhecer e aplicar os fundamentos básicos do planejamento de um pequeno negócio, a 
fim de que trabalhe de forma proativa, planejando e implementado estratégias de 
sucesso. 

- Identificar e aplicar ferramentas para análise de mercado, micro e macroambientes, com 
o objetivo de pensar seu negócio e subsidiar o processo de tomada de decisão. 

- Compreender fundamentos de marketing utilizados na gestão de pequenos 
empreendimentos, com vistas a identificar estratégias de promoção para seu negócio.  

- Identificar os princípios básicos para liderar, coordenar e orientar equipes de trabalho. 

- Compreender sua responsabilidade na negociação e na tomada de decisão, como fator 
fundamental para o sucesso do pequeno negócio. 

- Identificar os principais controles contábil e financeiro de uma empresa, compreendendo 
os elementos necessários para uma gestão financeira eficiente.  

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Matriz Curricular do Curso de Aperfeiçoamento Gestão de Pequenos Negócios está 

organizada observando a natureza tecnológica do Eixo – GERIR - enquanto princípio que dá 

identidade as suas matrizes tecnológicas, conhecimentos necessários ao desenvolvimento de 

competências indispensáveis aos trabalhadores desse segmento profissional.  
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UNIDADES TEMÁTICAS C/h 
T 

C/h 
P 

C/h   
   AD 

Importância do Planejamento 
 06  01 05 

Análise de Mercado 
 

10  02 08 

Plano de Marketing 
 15  03 12 

Organização e Gerência 
 15  03 12 

  Planejamento Financeiro 
 10  02 08 

  Tipos de Sociedades e Sistema Tributário Brasileiro 4   01 3 

  Total 60h  12h 48h 

 

 
UNIDADE TEMÁTICA:  Importância do planejamento – 06h 

BASES TECNOLÓGICAS  
 

• Iniciando meu planejamento de um negócio 
• Detectando oportunidades 
• Missão, visão e valores da empresa 
• Papel da organização na sociedade 

 

UNIDADE TEMÁTICA:  Análise de mercado – 10h 
BASES TECNOLÓGICAS  

 

• Para que conhecer o mercado? 
• Ferramentas de análise de mercado 
• Segmentação de mercado 
• Mensuração e pesquisa de mercado 
• Estratégias da empresa 

 

UNIDADE TEMÁTICA:  Plano de marketing – 15h 
BASES TECNOLÓGICAS  

 

• Para que e porque utilizar o plano de marketing 
• Produto e preço 
• Marketing 
• Distribuição e vendas 
• Franquia 

 

UNIDADE TEMÁTICA:  Organização e gerência – 15h 
BASES TECNOLÓGICAS  

 

• Organização de um negócio: vantagens. 
• Funções da administração: planejar, organizar, coordenar, liderar e controlar. 

 

 

 

UNIDADE TEMÁTICA:  Planejamento financeiro – 10h 
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BASES TECNOLÓGICA S 
 

• Negócio: melhor momento de se ampliar/mudar 
• Balanço patrimonial 
• Demonstração do resultado do exercício 
• Gestão do fluxo de caixa 
• Investimento inicial 

 

UNIDADE TEMÁTICA:  Tipos de sociedade e Sistema Tributário Brasileiro– 4h 
BASES TECNOLÓGICAS  

 

• Tipos de sociedades: Simples, Limitada e Anônima. 
• Regime especial para micro e pequenas empresas 
• Sistema Tributário Brasileiro: elementos referentes à tributação; principais tributos. 

 

 

O Curso será realizado a distância, sendo 20% de sua carga horária presencial (horário 

e dias da semana a serem definidos pela Unidade Operativa). A interação se dará tanto nos 

encontros presenciais como no ambiente virtual de aprendizagem (moodle), onde um tutor 

virtual efetuará um acompanhamento constante de seus estudos. 

A metodologia que propomos se baseia na concepção de que o conhecimento é melhor 

construído num processo que comporte a colaboração e a socialização coletiva das 

experiências individuais. Para assegurar uma aprendizagem significativa é preciso estar 

disposto a um processo onde colaborar, com todos e cada um, signifique um salto coletivo no 

resultado do conhecimento adquirido. Portanto, todos os recursos didáticos e a atuação da 

tutoria estão planejados de modo a facilitar e incentivar a aprendizagem cooperativa, a 

participação ativa e a interação dos alunos. Tanto os encontros presenciais quanto o ambiente 

de aprendizagem na Internet favorecem este tipo de cooperação por meio de seus 

mecanismos de comunicação e se constituem, assim, em valiosos meios para este tipo de 

proposta.  

55..  PPLANO DE TRABALHO   

Esse Curso tem como eixo central a realização de atividades que estão baseadas na 

leitura de textos, na participação das atividades propostas nos encontros presenciais e nas 

discussões dos Fóruns virtuais, que é considerada imprescindível. Compartilhar experiências e 

refletir coletivamente sobre os temas tratados no curso favorecem a construção do 

conhecimento.   

    Estão previstas diversas atividades ao longo das unidades temáticas, com o objetivo 

de auxiliar o aluno em seus estudos e favorecer a reflexão. Elas foram concebidas com base 

na idéia de que o questionamento permanente da prática educativa é a melhor estratégia para 

que a informação adquirida e o conhecimento construído se tornem de fato significativos para o 
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aluno. As atividades estão voltadas para identificar, classificar, contextualizar e problematizar a 

própria prática do aluno, a fim de que, pela incorporação de elementos teóricos, ele possa 

compreender as atividades que realiza de modo (ou que venha a realizar) cada vez mais 

abrangente. 

São propostas diferentes atividades ao longo do Curso, dependendo do objetivo que se 

busca alcançar em cada uma delas: discussão de temas em fóruns, estudo de caso, técnicas 

de dinâmicas de grupo, exercícios de autoavaliação e respostas a questões relativas a textos 

trabalhados no Curso de um modo geral. As atividades devem ser desenvolvidas 

individualmente ou em grupo, mas sempre tendo um espaço coletivo de discussão, utilizando-

se os fóruns virtuais. O tutor manterá um quadro de avisos ou uma agenda atualizada no 

ambiente virtual, sinalizando os dias dos encontros e as atividades que devem ser realizadas 

(prazo e forma de entrega). No espaço adequado, o aluno encontrará todas as orientações 

necessárias à sua elaboração e o tutor estará sempre disposto a ajudá-lo diante de qualquer 

dificuldade. 

 

6. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Para os encontros presenciais o instrutor tem disponível diversos recursos: projetor 

multimídia, quadro branco,  textos e outros. Na parte a distância do curso será utilizado como 

principal recurso o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A partir dele se estabelecerá a 

comunicação entre tutor e alunos para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de 

idéias. O tutor além de acompanhar toda a participação dos alunos no Curso, tece 

comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a sua realização, 

acrescenta novas informações, conteúdos ou atividades complementares. O AVA (ambiente 

virtual de aprendizagem) é um espaço importante para contatos com o tutor de forma 

assíncrona e, quando oportuno, de forma síncrona (chat). 

7. MATERIAL DIDÁTICO 

 

O corpo básico de conhecimentos propostos no Curso, está constituído de livro (vide 

bibliografia) e composto por telas, textos para impressão e leituras complementares para 

aprofundamento dos assuntos abordados, no formato digitalizado, estando disponível no 

ambiente virtual de aprendizagem do Curso.  

 

Além do livro texto e das leituras encontradas no ambiente virtual de aprendizagem, que 

servirão de base para atividades planejadas, é indicada no Curso uma lista de títulos, 

referências bibliográficas, para aprofundar os temas trabalhados. 
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8. SISTEMA DE TUTORIA 

 

O curso funcionará com uma tutoria de conteúdo (até 40 pessoas), instrutor do Senac que 

realizará os encontros presenciais (um encontro por semana de acordo com o cronograma da 

Unidade Operativa) e acompanhará a sala de aula virtual diariamente, responsável pela 

mediação pedagógica, esclarecimento de dúvidas e apoio aos alunos em relação aos assuntos 

propostos. As perguntas enviadas virtualmente ao tutor deverão ser respondidas, no máximo, 

com até com 24 horas. O tutor deve garantir uma interação ativa e feedbacks aos exercícios de 

avaliação, tudo isso com o objetivo de manter uma comunicação necessária para um excelente 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Além da tutoria presencial e virtual, o 

curso dispõe de uma tutoria de acompanhamento, realizada pelo supervisor pedagógico, o qual 

deve acompanhar as atividades desenvolvidas por instrutor e alunos, dando suporte as 

atividades pedagógicas propostas no curso, acompanhando acessos dos alunos na sala de 

aula virtual, participação nas atividades síncronas e assíncronas, com vistas a diminuir a 

evasão, garantir aspectos qualitativos da programação. A tutoria técnica será realizada pelo 

Núcleo de EAD, o qual dará suporte técnico e pedagógico ao desenvolvimento da 

programação, com vistas a assegurar o atendimento aos objetivos do curso e expectativas do 

aluno. 

 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aluno deverá estar pautada nos critérios de desempenho exigidos 

do profissional pelo mundo produtivo e pela sociedade. 

 

A avaliação do desempenho do aluno deverá basear-se nos atributos 

(conhecimentos, habilidades e valores) das competências definidas no Perfil de conclusão 

expresso neste plano de curso. Será de caráter formativo e diagnóstico, prevalecendo os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos nos resultados obtidos ao longo do processo de 

aprendizagem. 

A avaliação deverá ser contínua, acumulativa e formativa, com caráter diagnóstico, 

devendo indicar o desempenho construído ou não no decorrer do processo e o que precisa ser 

feito para atingir a meta preestabelecida. 

Do ponto de vista pedagógico, partimos da perspectiva sócio-construtivista e de 

uma concepção de avaliação entendida como processual e diagnóstica, que acompanha o 

processo de cada aluno na construção dos seus conhecimentos e de suas competências. 

Portanto, todas as atividades elaboradas estão comprometidas com a reflexão e a 

transformação da prática desenvolvida por cada aluno. Nossa proposta com este curso é 
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fornecer um caminho dinâmico para a construção de competências necessárias a atuação de 

um gestor de pequena empresa melhor preparado para gerenciar seu negócio.  
 

As atividades individuais e/ou em grupo desenvolvidas ao longo do Curso 

permitirão ao docente verificar a capacidade do aluno de, no enfrentamento de situações do 

contexto profissional, mobilizar e articular, com autonomia, postura crítica e ética, seus 

recursos subjetivos. Serão avaliadas, durante cada unidade temática de estudo, as 

competências que os alunos estão desenvolvendo e o domínio do conteúdo, por meio da 

análise de sua participação nos encontros presenciais e espaços de discussão (fóruns virtuais), 

pela leitura dos textos de aprofundamento, realização de tarefas, enfim, pelo desempenho nas 

atividades propostas.   

A avaliação a ser realizada neste Curso leva em conta o desenvolvimento de atividades 

nas categorias: 

1. Encontros presenciais  – onde o aluno participa de técnicas de dinâmicas de 

grupo, jogos e uma gama de atividades propostas pelo instrutor, sendo avaliado 

individualmente e em grupo. 

2.   Fóruns virtuais  - onde o aluno disponibiliza sua produção e/ou participa de 

discussões com os outros colegas, argumenta, propõe, questiona e confronta sua 

própria opinião, com as dos colegas de curso. 

3.Tarefa individual  - onde o aluno encaminha a atividade diretamente para o tutor. 

4.Assiduidade e pontualidade , inferidas a partir da participação nos encontros 

presenciais e por meio de registros no ambiente virtual de aprendizagem. 

5. Atividade final de avaliação  – respondida no próprio ambiente ou encaminhada ao 

tutor virtual, tendo como objetivo avaliar os principais aspectos abordados na 

programação. 

 

No decorrer do curso, são também previstas estratégias de auto-avaliação, de 

forma a permitir que os alunos sejam participantes do processo avaliativo, e possam contribuir 

com informações que resultem no aprimoramento do processo. 

 

O resultado do processo de avaliação será registrado em conceitos, de acordo com 

o Regimento Escolar, em instrumentos de registro adotados pela instituição: 

 

� DC – desempenho construído exigido pelo perfil profissional de conclusão do curso. 

� DEC – desempenho em construção, carecendo, portanto, de reforço de conhecimentos 

teóricos e práticos. 
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� DNC – desempenho não-construído, necessitando de reensino e oportunidades 

múltiplas de praticagem. 

 

  Será considerado aprovado no curso o aluno que obtiver o conceito DC e freqüência 

(nos encontros presenciais e AVA) igual ou superior a 75% da carga horária total do curso. 

 

10. INSTALAÇÕES e EQUIPAMENTOS 

O ambiente virtual de aprendizagem Moodle é o principal recurso tecnológico utilizado 

no presente Curso. É a partir dele que se estabelece a comunicação entre tutores e alunos 

para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de idéias. É também no ambiente virtual 

de aprendizagem que o tutor acompanha toda a participação dos alunos no Curso, tece 

comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a sua realização, 

acrescenta novas informações, conteúdos ou atividades complementares.  

10.1 Equipamentos Recomendados  

� Computador (2 computadores – Um para acompanhamento da supervisão pedagógica 

e outro para o tutor virtual, caso esteja trabalhando no Centro de Formação 

Profissional). 

 

11. PESSOAL DOCENTE 

 

Profissionais do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios e/ ou com experiência 

comprovada no mercado, com formação em tutoria on-line.  

 

12. CERTIFICADO 

 

Ao aluno aprovado será conferido o Certificado de Aperfeiçoamento Gestão de 

Pequeno Negócio.   

 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

Neves, Maria Cristina Baeta; Ramal, Silvina. Pequenos Negócios em Comércio e Serviços. 

Material do Programa Gerencie se Negócio – Educação a Distância. Rio de Janeiro: Senac 

Nacional, 2008. 

Bibliografia sugerida para consulta: 

Machado, José Roberto. A arte de administrar Pequenos Negócios. Editora Qualitymark. 2ª 

edição. 2005. 
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Sites sugeridos para pesquisa: 

 

WWW.biblioteca.sebrae.com 

http://revistapegn.globo.com 

http://revistamelhor.uol.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


