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1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo 

UNIDADE OFERTANTE: FAGEN 

CÓDIGO: GBT048 PERÍODO: 6 TURMA:  

TIPO DO COMPONENTE (marque uma opção) NATUREZA DO COMPONENTE (marque uma opção) 

__X  _ Disciplina 

_____ Atividade Acadêmica Complementar 

_____ Atividades Curriculares de Extensão 

__X_. Obrigatória 

_____ Optativa 

CARGA HORÁRIA DA AARE 

ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA AARE 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

18h -- 12h -- 30h -- 30h 

PROFESSORA: Camila de Araujo ANO/SEMESTRE: 2021/1 

OBSERVAÇÕES: a oferta do componente curricular se dará na forma híbrida conforme a Resolução 

CONGRAD 30/2011, a Resolução CONGRAD 25/2020 e a Resolução CONGRAD 32/2021 
 

 

2. EMENTA  
 

Empreendedorismo e empreendedorismo corporativo; Características do Empreendedor; Desenvolvimento de 

visões; Exploração de novas ideias e oportunidades; organização de um novo negócio; Estruturação de uma 

equipe; Protegendo sua ideia; Análise de viabilidade; Plano de Negócio. 

 

3. JUSTIFICATIVA  
 

Entender os conceitos essenciais do empreendedorismo bem como as maneiras sérias de colocar em 

prática a ideia de um novo negócio na área de biotecnologia se faz imprescindível na perspectiva 

profissional, visto que, principalmente o desenvolvimento de novas tecnologias em períodos cada vez 

mais curtos, esse termo – empreendedorismo - tem sido visto, em diversos contextos, de forma leviana, 

gerando assim expectativas e frustrações desnecessárias ao possíveis empreendedores. 

 

4. OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 

Estimular os alunos a pensarem e agirem como empreendedores, conduzindo sua carreira de forma a 

poderem empreender um novo negócio inovador de biotecnologia. 

 

Objetivos Específicos: 

Conceituar empreendedorismo, empreendedor e inovação, bem como o perfil do empreendedor; 

Fornecer ao aluno as informações sobre como desenvolver um novo negócio, a partir de estudos de 

viabilidade e pesquisa de mercado, plano de negócio e MVP; Como desenvolver uma proposta de um 

novo negócio em biotecnologia. 

 

5. PROGRAMA  
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1. Conceitos fundamentais:  

1.1 Empreendedorismo e o empreendedor;  

1.2 Características do Empreendedorismo e do empreendedor;  

1.3 Motivos e mitos para o empreendedorismo;  

1.4 O processo empreendedor e oportunidades,  

1.5 Inovação e proteção de ideias;  

2. Desenvolvimento do negócio: 

2.1 Business Model Canvas 

2.2 Plano de negócio 

2.3 Entidades de apoio; 

2.4 MVP e viabilidade do negócio a partir de teste de hipóteses. 
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6. METODOLOGIA  

6.1 Atividades Síncronas 

a) Teóricas 
Se o componente tem carga horária teórica que será realizada como atividade síncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades síncronas teóricas e como será desenvolvido o 

trabalho com os estudantes como seminários, debates, painéis, estudos dirigidos, aulas expositivas, exposições dialogadas, desenvolvimento de pesquisas, demonstrações, oficinas, realização de experimentos, dinâmicas de grupo, 

exercícios etc. 

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da 

atividade 

Técnica de ensino ou descrição da atividade 

01/12/2021 10:00 11:00 1h Apresentação da 

disciplina 

Aula expositiva 

08/12/2021 10:00 11:00 1h Conceitos 

fundamentais: 

Empreendedorismo 

e o empreendedor 

Exposição dialogada | Construção coletiva do 

mural de conceitos 

15/12/2021 10:00 11:00 1h Características dos 

empreendedores; 

Motivos e mitos 

Exposição dialogada | Construção coletiva do 

mural de conceitos 

22/12/2021 10:00 11:00 1h Processo 

empreendedor e 

Oportunidades 

Exposição dialogada | Construção coletiva do 

mural de conceitos 

12/01/2022 10:00 11:00 1h Inovação e Proteção 

de ideias 

Exposição dialogada | Construção coletiva do 

mural de conceitos 

19/01/2022 09:50 11:30 1h40min 1ª Atividade 

Avaliativa  

Questionário a ser respondido em aula– 10 

pontos 

26/01/2022 10:00 11:00 1h Apresentação de 

casos reais 

Seminário 

02/02/2022 10:00 11:00 1h Business Model 

Canvas 

Exposição dialogada | Construção coletiva do 

mural de conceitos 

09/02/2022 10:00 11:00 1h Plano de Negócios Exposição dialogada | Construção coletiva do 

mural de conceitos 

16/02/2022 10:00 11:00 1h Entidades de apoio  

23/02/2022 09:50 11:30 1h40min 2ª atividade 

avaliativa 

Questionário a ser respondido em aula – 10 

pontos 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da 

atividade 

Técnica de ensino ou descrição da atividade 

09/03/2022 10:00 11:00 1h MVP e viabilidade Exposição dialogada 

16/03/2022 10:00 11:00 1h Primeiros passos 

para desenvolver 

uma ideia de 

negócio – Parte 1 

Estudo dirigido 

23/03/2022 10:00 11:00 1h Primeiros passos 

para desenvolver 

uma ideia de 

negócio – Parte 2 

Estudo dirigido 

30/03/2022 09:50 11:30 1h40min 3ª Atividade 

avaliativa 

Questionário a ser respondido em aula– 10 

pontos 

- - - 18h - - 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 

existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 
Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 

URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 

Ferramenta para as atividades síncronas: Microsoft Teams 

Link para a acessar a equipe: https://bityli.com/SxRjQ8  

Código da equipe: ghas1oa 

 

b) Práticas  

não há carga horária prática 

 

6.2 Atividades Assíncronas 

a) Teóricas 
Se o componente tem carga horária teórica que será realizada como atividade assíncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades assíncronas teóricas e como será desenvolvido o 
trabalho pelo estudante. Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle UFU possibilita a utilização das atividades: Diário de bordo, Fórum, 

Questionário, Escolha, Tarefa, Glossário, Wiki. 
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Número e nome da 

atividade1 

Descrição da atividade2 Formato da atividade3 Valor da atividade4 Carga horária Data da entrega5 

Q1 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 01/12/2021 até 23:59 

Q2 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 08/12/2021 até 23:59 

Q 3 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 15/12/2021 até 23:59 

Q 4 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara  

2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 22/12/2021 até 23:59 

Q 5 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 12/01/2022 até 23:59 

T1 – Estudo de 

caso 

Aluna/o deve buscar uma 

pessoa empreendedora para 

relatar o negócio, perfil da 

pessoa como empreendedor, 

motivos que levou a pessoa a 

empreender e o planejamento 

do negócio. 

Trabalho apresentado de 

formato escrito, até 3 

páginas, enviado na tarefa 

específica da plataforma 

MS Teams. Aluno irá 

apresentar resumidamente 

em aula, como seminário. 

20 pontos se enviado no 

prazo. Se enviado 

depois do prazo, até 10 

pontos 

1h40 25/01/2002 até 23:59 

Q 6 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 26/01/2022 até 23:59 

Q 7 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 02/02/2022 até 23:59 

Q 8 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 09/02/2022 até 23:59 
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Número e nome da 

atividade1 

Descrição da atividade2 Formato da atividade3 Valor da atividade4 Carga horária Data da entrega5 

Q 9 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 16/02/2022 até 23:59 

A1 - 

Autoavaliação 

Autoavaliação por questões 

fechadas  

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa no 

MS Teams 

Até 6 pontos 50min 25/02/2022 até 23:59 

Q 10 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 09/03/2022 até 23:59 

Q 11 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 16/03/2022 até 23:59 

Q 12 – Questões 

pós-aula 

Questões dissertativas no MS 

Teams sobre o assunto tratado 

no encontro síncrono 

Aluna/o deve responder 

diretamente na tarefa, de 

forma dissertativa e clara 

Até 2,00 se enviada no 

prazo. 

40min 23/03/2022 até 23:59 

T2 - Estudo Aluna/o deve buscar na 

região/município onde mora 

quais são as entidades de apoio 

ao empreendedorismo, qual o 

tipo de serviço é oferecido, se 

eles são gratuitos ou pagos e 

qual a forma de acesso a esses 

serviços 

Trabalho apresentado de 

formato escrito, até 2 

páginas, enviado na tarefa 

específica da plataforma 

MS Teams. 

20 pontos se enviado no 

prazo. Se enviado 

depois do prazo, até 10 

pontos. 

1h30min 25/03/2022 até 23:59 

- - - - 12h - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 

(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 
(3) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 

(4) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 

(5) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
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Ferramenta para as atividades assíncronas: Microsoft Teams 

Link para a acessar a equipe: https://bityli.com/SxRjQ8  

Código da equipe: ghas1oa 

 
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 

existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 

Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 
URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 

 

b) Práticas 

não há carga horária prática 
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7. AVALIAÇÃO  

7.1 Assiduidade Discente: 
Descrição de como será acompanhada e validada a assiduidade discente nas atividades síncronas e assíncronas. Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a 

plataforma Moodle UFU gera relatórios que auxiliam no acompanhamento da disciplina. São mais utilizados, o relatório geral do perfil do Discente e o relatório de notas. 
 

7.2 Aproveitamento Discente: 

Preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar o aproveitamento discente. 
Explicite a periodicidade do processo avaliativo, os instrumentos/formas avaliação a serem empregados, os critérios a serem considerados e, finalmente, o valor atribuído a cada instrumento proposto. Deve-se seguir o art. 163 das 

Normas Gerais da Graduação vigentes na UFU e as normas do Projeto Pedagógico do Curso. 

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC1,2 

01/12/2021 11:00 23:59 Q1 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

08/12/2021 11:00 23:59 Q2 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

15/12/2021  11:00 23:59 Q3 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

22/12/2021 11:00 23:59 Q4 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

12/01/2022 11:00 23:59 Q5 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

Questionário 

disponível 

MS Teams 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC1,2 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

no MS 

Teams 

19/01/2022 09:50 11:30 1ª Ativ. Individual  Questões sobre o conteúdo 

trabalhado em sala até a aula 

anterior, respondidas em um 

questionário, durante o 

horário da aula 

 

10 pontos Acessar o 

questionário 

disponível na data 

no MS Teams 

 MS Teams 

25/01/2022 00:00 23:59 T1 – Estudo de caso Aluna/o deve buscar uma 

pessoa empreendedora para 

relatar o negócio, perfil da 

pessoa como empreendedor, 

motivos que levou a pessoa a 

empreender e o planejamento 

do negócio. Será necessário 

elaborar um relatório com o 

material. 

A nota será composta pelo 

relatório + apresentação em 

aula (dia 26/01) 

20 pontos 

se enviado 

no prazo. 

Se 

enviado 

depois do 

prazo, até 

10 pontos 

Trabalho 

apresentado de 

formato escrito, até 

3 páginas, no 

formato ABNT, 

enviado na tarefa 

específica da 

plataforma MS 

Teams. Aluno irá 

apresentar 

resumidamente em 

aula, como 

seminário 

Arquivo 

anexado na 

tarefa do 

MS Teams 

MS Teams 

26/01/2022 11:00 23:59 Q6 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

02/02/2022 11:00 23:59 Q7 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC1,2 

09/02/2022 11:00 23:59 Q8 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

16/02/2022 11:00 23:59 Q9 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

23/02/2022 09:50 11:30 2ª Ativ. Individual  Questões sobre o conteúdo 

trabalhado em sala até a aula 

anterior, respondidas em um 

questionário, durante o 

horário da aula 

 

10 pontos Acessar o 

questionário 

disponível na data 

no MS Teams 

 MS Teams 

De 23/02/2022 

até 25/02/2022 

00:00 23:59 A1 – Autoavaliação Questionário de 

autoavaliação 

6 pontos Acessar o 

questionário 

disponível na data 

no MS Teams 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

09/03/2022 11:00 23:59 Q10 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

16/03/2022 11:00 23:59 Q11 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC1,2 

23/03/2022 11:00 23:59 Q12 Questões pós-aula 2,0 Aluna/o deve 

responder 

diretamente na 

tarefa, de forma 

dissertativa e clara 

Questionário 

disponível 

no MS 

Teams 

MS Teams 

25/03/2022 00:00 23:59 T2 – Entidades de 

apoio ao 

empreendedorismo 

Aluna/o deve buscar na 

região/município onde mora 

quais são as entidades de 

apoio ao empreendedorismo, 

qual o tipo de serviço é 

oferecido, se eles são 

gratuitos ou pagos e qual a 

forma de acesso a esses 

serviços 

 

20 pontos 

se enviado 

no prazo. 

Se 

enviado 

depois do 

prazo, até 

10 pontos 

Trabalho 

apresentado de 

formato escrito, no 

formato ABNT, até 

3 páginas, enviado 

na tarefa específica 

da plataforma MS 

Teams.  

Tarefa 

especificada 

no Teams 

MS Teams 

30/03/2022 09:50 11:30 3ª Ativ. Individual  Questões sobre o conteúdo 

trabalhado em sala até a aula 

anterior, respondidas em um 

questionário, durante o 

horário da aula 

 

10 pontos Acessar o 

questionário 

disponível na data 

no MS Teams 

 MS Teams 

(1) Centro de Tecnologia da Informação (CTI) ratifica que as Soluções Institucionais para Ferramentas de Colaboração e Cooperação são o Microsof Teams e o MConf RNP. 

(2) TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  
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8. BIBLIOGRAFIA  
Liste as referências bibliográficas e ao material de apoio a ser utilizado e destaque ‘Como’ e ‘Onde’ o discente terá acesso a elas. 

As referências podem ser diferentes daquelas previstas na ficha do componente curricular, mas devem conter conteúdo equivalente. A Bibliografia Básica 

é aquela utilizada no decorrer das aulas - mínimo três títulos. A Bibliografia Complementar é para enriquecimento dos estudos - mínimo 5 títulos. Sugere-
se priorizar materiais que podem ser encontrados na rede mundial de computadores, respeitando a questão dos direitos autorais de cópia e reprodução. 

 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3. ed. rev. e atual Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. 232. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. 

Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2011. 

240. 

RAMAL, Silvina. Como transformar seu talento em um negócio de sucesso: gestão de negócios para pequenos 

empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

Devido a qualquer possível restrição de acesso ao material bibliográfico disponível na biblioteca da 
universidade, os discentes terão acesso também ao material bibliográfico necessário para as aulas a 
partir do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. Os principais sites de bibliografia e materiais de 
apoios a serem utilizados são: 

CIAEM – materiais disponíveis em http://www.ciaem.ufu.br/  

Wylinka – materiais disponíveis em https://wylinka.org.br/ 

Sebrae – materiais disponíveis em https://atendimento.sebrae-sc.com.br/blog/cursos-e-materiais-
gratuitos-para-empreendedores-crise-coronavirus/ 

Y Combinator -  materiais disponíveis em https://www.ycombinator.com/library/  
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