
Administração e o Empreendimento em Informática (AEI) 

 

Trabalho 07 

 
Apresentação do Empreendedor 

 
Realizar uma entrevista com um empreendedor, de qualquer ramo de atividade. Considerando 

que ele tenha pelo menos três (3) anos de experiência com a atividade empreendedora. 

Considere que as informações são confidenciais. Serão apresentadas em sala de aula para os 

seus colegas e o professor. Os alunos e o professor não divulgarão os dados e informações 

apresentadas fora do recinto da aula. 

Para os grupos que optarem por não convidar o empreendedor a se apresentar em sala de aula, 

podem fazer a entrevista e organizar uma apresentação em PowerPoint ou mesmo gravar a 

entrevista e apresentar aos colegas.  

Abaixo as informações para servir de roteiro para conversar com o empreendedor sobre o que 

abordar na sua apresentação. De cada parte é necessário ter as informações mais relevantes, e 

não todas elas. 

 

Instruções para a Apresentação: 
a) Para os que optarem em não trazer o Empreendedor: 
Fazer a entrevista e transcrever para um arquivo texto em formato Word (.doc) e encaminhar 

para o professor por email. Montar uma apresentação para que seja exibida aos colegas em 

sala de aula. 

Organizar um mini-Curriculo do empreendedor para ser apresentado no início da 

apresentação. 

Grupo com no máximo Quatro (4) alunos. 

Desenvolver uma apresentação a ser divulgada aos colegas. Cada grupo terá 25 minutos para 

a apresentação e mais 15 minutos para as perguntas. 

 

b) Para os que optarem em trazer o Empreendedor: 
Organizar um mini-Curriculo do empreendedor para ser apresentado no início da 

apresentação.  

Receber o empreendedor e encaminha-lo até a sala de aula e fazer a sua apresentação. 

Apoiar a sua apresentação, ver com antecedência, quais equipamentos ele deseja. Pode ser 

que ele opte por apenas falar aos alunos, a decisão é dele. 

A apresentação é sobre a sua experiência como empreendedor e pode durar até uma (1) hora. 

Depois teremos mais 15 (quinze) minutos para as perguntas. 

Ao final, o grupo deve agradecer a sua presença e acompanha-lo até a saída. 

 

Grupo Componentes Empreendedor Data - hora 

1 Diego Angelo Geraldo de Oliveira Moura – 

Designo Art & Silk 
 

2    

3    

4    

5    

6    



7    

8    

9    

 

 

Instruções para a Avaliação: 
a) Atividade em grupo (Apresentação). Cada grupo será avaliado sobre a sua 
organização e atitude perante a atividade. 

b) Atividade Individual (Avaliação da atividade de cada grupo). Cada aluno deverá 
encaminhar uma avaliação da apresentação até o início da próxima aula após a 
apresentação. Contendo: 

1) Introdução (quando tiver mais de uma apresentação, é pra fazer uma só). 

2) Um texto sobre a apresentação e o que pode ser observado da experiência 
apresentada pelo empreendedor. 

3) Fazer uma análise crítica da atuação do grupo enquanto responsável pela 
apresentação, observando as obrigações que lhe são impostas pela atividade (exceto 
para o grupo responsável) que deverá indicar esta situação. 

4) Conclusão (quando tiver mais de uma apresentação, é pra fazer uma só) 

 

Critérios: Analise das respostas e observação do que o aluno pode extrair da 
apresentação para a sua formação como empreendedor. Entregue até a data prevista e 
com bom desenvolvimento terá 10 pontos. Entregue atrasado (até 10 dias após a data 
prevista) e com bom desenvolvimento terá 6 pontos. Após esta data não será aceito. 
Cópias terão as notas divididas pela quantidade de trabalhos iguais. Somente será 
aceita a atividade do aluno que compareceu a apresentação. 

Seguir as instruções apresentadas no início da disciplina para a confecção do trabalho. 
No texto, usar fonte Times New Romam ou Arial tamanho 11 ou 12. Margens com 3 cm. 
Espaçamento simples ou 1,5 entre linhas. 

Entrega: por email, seguindo as instruções, em arquivo DOC (versão 2003 ou anterior). 
O nome do arquivo deve seguir o mesmo modelo proposto para o assunto do email, 
contemplando: código da disciplina, número do trabalho e o nome do(s) autor(ES). 

Encaminhar o trabalho para o e-mail: waltenomartins@hotmail.com.br 

Colocar no assunto: AEI_TR07_x_seunome, salvar o arquivo com o nome: 
AEI_TR07_x_seunome, onde o x é substituído pelo numero do grupo conforme a tabela 
acima. Quando tiver mais de um grupo no dia, pode fazer um único arquivo, mas fazer 
cada um separado do outro. Entregar Capa impressa na aula seguinte. 


