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Dados Gerais do Curso:
Objetivo: Estimular capacidades empreendedoras e criativas para a 
solução de problemas; entender as técnicas e as novas formas de 
empreender no mundo atual; compreender desenvolvimento de um 
comportamento empreendedor para formulação de políticas públicas

Foco: O foco do curso é compreender como empreendedorismo é tema 
central nas discussões econômicas em função da sua capacidade de gerar 
emprego e renda.

Ideia Central: Esse curso é voltado para formuladores de políticas públicas 
com foco nas políticas empreendedoras. O objetivo central é compreender 
como empreendedorismo pode ser incentivado através da construção de 
políticas públicas, que visam o desenvolvimento em prol do 
empreendedorismo com a criação de um ecossistema inovador e propício 
para inovação e o nascimento de novos negócios.



Dados Gerais do Curso:
Síntese: Utilizar e difundir conhecimento sobre empreendedorismo na 
formulação de políticas públicas. O desenvolvimento de políticas públicas 
em prol do empreendedorismo é fundamental para conseguir levar o 
empreendedorismo no Brasil a um outro patamar, facilitando a abertura de 
empresas e aumentando o percentual de sobrevivência dos novos 
negócios.

Público-alvo: Qualquer pessoa interessada em conhecer mais sobre as 
soluções
de software disponíveis no mercado para a realização das mais variadas 
atividades do dia-a-dia.

Duração: Aproximadamente 2 horas.



Módulo I
• Introdução
• O que é empreendedorismo?
• Políticas pública de empreendedorismo
• Economias desenvolvidas x Economias em desenvolvimento
• Políticas públicas de empreendedorismo X Políticas públicas para as 

MPMEs

 Temas do 
Curso:

Esse módulo de vídeo é composto por 5 vídeos que totalizam 1 hora e 12 
minutos:



Módulo II
• Políticas públicas de fomento ao empreendedorismo e às MPMEs no 

Brasil 
• Políticas internacionais 
• Como os empreendedores podem inovar e mudar a política no país?
• Propostas Empreendedoras 

 Temas do 
Curso:

Esse módulo de vídeo é composto por 4 vídeos que totalizam 53 minutos:



Bons 
Estudo

s!

Dúvidas ou sugestões?

formacao@fundacaopodemos.org.br

Você pode nos encontrar em:

+55 11 5181-1407

mailto:formacao@fundacaopodemos.org.br

