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JUSTIFICATIVA 

 

A principal justificativa para o desenvolvimento e implementação do projeto interdisciplinar, reside 

na relevância do desenvolvimento em paralelo às atividades acadêmicas regulares, de outros 

eventos que permitam aos discentes e docentes uma maior interface com a comunidade externa na 

qual estão inseridos. Além disso, busca proporcionar aos alunos a possibilidade de desde o primeiro 

módulo ter casso a uma realidade organizacional.  

Espera-se assim, possibilitar aos alunos uma experiência importante na sua formação acadêmico-

profissional a partir do exercício da interdisciplinaridade, desenvolvendo ações de análise 

empresarial. 

 

COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO 

A coordenação do interdisciplinar será feita de forma conjunta pelos professores das disciplinas 

envolvidas no projeto, sob liderança do professor responsável pela disciplina Planejamento  

Estratégico e Empreendedorismo. 

 

OBJETIVO GERAL 

Permitir contatos formais da comunidade acadêmica dos cursos superiores tecnólogos de gestão 

com perspectivas teóricas e práticas diferentes daquelas desenvolvidas em sala de aula. Espera-se 

assim possibilitar maior aproximação do mundo acadêmico com as práticas empresariais.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Possibilitar a realização de eventos diretamente relacionado aos cursos superiores de 

logística, gestão de Recursos Humanos e Gestão Comercial; 

  Estimular na comunidade acadêmica componente dos respectivos CSTs o interesse pela 

construção permanente do seu conhecimento individual, como forma de garantia de 

crescimento acadêmico, pessoal e profissional.  

 Favorecer o fortalecimento da formação cidadã da comunidade acadêmica; 

 Permitir a obtenção de uma melhor compreensão da realidade empresarial; 

 Estimular o espírito empreendedor dos envolvidos direta ou indiretamente na realização e 

participação do evento.  
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CONTEÚDO POR DISCIPLINA 

 

Ética e 
Comportamento 

Profissional 

Planejamento  
Estratégico e 

Empreendedorismo  
Economia e Mercado Direito Empresarial Gestão de Projetos 

Capacitar o aluno 

a visualizar a 

ética como 

elemento 

integrador da 

gestão 

contemporânea. 

Conceitos de 

ética, moral e 

valores. Código 

de ética 

profissional. 

Ética empresarial 

e profissional. 

Consciência 

moral. 

Comportamento 

humano nas 

organizações. 

Reflexão sobre 

questões éticas 

da vida e da 

profissão e sobre 

padrões de 

comportamento 

profissional. 

Responsabilidade 

socioambiental 

das organizações 

(ética, 

comunidade e 

meio ambiente). 

 

 

Introdução ao 

planejamento. 

Conceituação 

básica. 

Características. 

Níveis de decisão. 

Tipos de planos: 

estratégico, tático 

e operacional. 

Políticas 

organizacionais. 

Conceitos de 

estratégia 

empresarial. 

Relações da 

empresa com os 

cenários 

ambientes. 

Análise 

ambiental: pontos 

fortes e fracos. 

Recursos 

empresariais. 

Análise ambiental 

externa. Ameaças 

e oportunidades. 

Estratégias 

genéricas. 

Vantagem 

competitiva. 

Grupos 

estratégicos. 

Alianças 

estratégicas. 

Conceitos 

introdutórios 

sobre economia, 

evolução do 

pensamento 

econômico, 

demanda, oferta e 

equilíbrio de 

mercado, 

produção e custos, 

estruturas de 

mercado, 

introdução à 

macroeconomia, 

contabilidade 

social, setor 

externo e setor 

público e inflação, 

crescimento e 

desenvolvimento 

econômico. 

Atuar em empresas 

privadas e públicas, 

executando e/ou 

gerenciando 

atividades ligadas à 

gestão de pessoas, 

contribuindo para 

manter os talentos 

na organizacional, 

assim como para 

atingir as metas 

organizacionais e 

construção de uma 

sociedade melhor. 

Definição de 

projetos. Ciclo de 

vida dos projetos. 

Definição e 

objetivos da 

Gestão de 

Projetos. Pessoas, 

papéis e 

responsabilidades 

na Gestão de 

Projetos. O perfil 

do gerente de 

projetos. O PMI, 

a certificação 

PMP e o 

PMBOK. 

Principais áreas 

do gerenciamento 

de projetos 

segundo o 

PMBOK. Grupos 

de processos 

segundo o 

PMBOK. 

Ferramentas e 

artefatos para 

Gestão de 

Projetos. 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

Docentes e discentes dos CSTs de RH, Logística e Gestão Comercial. 
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OPERACIONALIZAÇÃO 

A operacionalização do projeto interdisciplinar se dará da seguinte forma: 

 Escolher uma organização de qualquer natureza; 

 Avaliar a empresa em relação os seguintes aspectos: 

- Histórico, destacando a ação empreendedora do(s) seu(s) fundador(es); 

- Política, valores, missão e visão, destacando os aspectos éticos; 

- Estrutura de mercado; 

- Tipo de organização; 

- Identificar e descrever sinteticamente os projetos existentes na empresa, concluídos 

ou em andamento, fazendo uma correlação entre os conceitos de gestão em projetos 

e a prática da organização estudada para gerenciar esses projetos. 

Ética e Comportamento Profissional Ética, moral, política e valores nas 

organizações; Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE). 

Responsabilidade Socioambiental 

das Empresas. 

Planejamento Estratégico e Empreendedorismo Histórico, destacando a ação 

empreendedora do(s) seu(s) 

fundador(es); Missão e Visão; 

Identificação do planejamento 

estratégico: Objetivos, estratégias 

ou planos, execução e controle. 

Análise de pontos fortes e fracos. 

Vantagem Competitiva 

Economia e Mercado Determinar a Estrutura de 

mercado no qual está inserida a 

empresa e identificar os aspectos 

relativos à concorrência 

Direito Empresarial Identificar o tipo de organização 

existente. 

Gestão de Projetos Identificar e descrever 

sinteticamente os projetos 

existentes na empresa, concluídos 

ou em andamento, fazendo uma 
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correlação entre os conceitos de 

gestão em projetos e a prática da 

organização estudada para 

gerenciar esses projetos. 

 

 Elaborar um relatório com a seguinte estrutura:  

Roteiro do Trabalho 

1. Introdução 

a) Apresentação e caracterização da empresa: 

 Histórico da empresa:  tempo de fundação , missão, visão valores; 

 Tipo, tamanho; 

 Quantidade de empregados; 

 Organograma. (se a empresa não tiver caberá a equipe elaborar). 

 Identificar ações empreendedoras dos fundadores: Perfil do 

empreendedor; Fases do empreendimento;  

b) Aspectos Jurídicos da  Empresa :  

 Caracterização da Natureza Jurídica, desde a sua constituição até a 

posição atual;  

 Análise do tipo societário (Conceito, Características, 

responsabilidade); indicação do capital social,  

 sócios, administração, sede, nome empresarial. 

 Nome de Fantasia (se tiver) 

c) Aspectos éticos e morais da organização; Responsabilidade Social e 

Socioambiental. 

2. Analise Ambiental 

Determinar a Estrutura de mercado: identificar as principais tendências em  termos  

de  ameaças  e  oportunidades  do ambiente  externo e do interno pontos fortes e 

fracos (SWOT)  que  estão  relacionados  com   a  empresa.. Aspectos relativos à 

concorrência; Analise da vantagem competitiva. 

3.  Identificar e descrever sinteticamente os projetos existentes na empresa, concluídos ou 

               em andamento, fazendo uma correlação entre os conceitos de gestão em projetos e  prática                   

             da organização estudada para gerenciar esses projetos. 

            4. Conclusão 

5. Referências. 
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QUANTO À APRESENTAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO    

ITEM DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES QTD. OBSERVAÇÕES 

0

1 

Formato de apresentação - Papel A4 na cor branca 

0

2 

Quantidade de cópias da apresentação 01 Por disciplina entregue 

diretamente ao professor 

0

3 

Espaçamento entre as linhas 1,5  

0

4 

Fonte das letras do trabalho como um todo - Arial ou Times New Roman 

0

5 

Tamanho das fontes da construção do trabalho 

como um todo 

12 

14 

Para o corpo do texto 

Para títulos 

0

6 

Tamanhos das Margens - Superior: 3 cm 

Inferior: 2 cm 

Esquerda: 3 cm 

Direita: 2 cm 

 

QUANTO À APRESENTAÇÃO ORAL 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO     

ITEM DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES OBSERVAÇÕES 

0

1 

Formato de apresentação Banner´s  

0,8 m de largura x 1,10 m de altura 

2 Quantidade de alunos De 6 a 8 componentes 

0

3 

 

Tempo de Apresentação 

15 minutos por equipe 

4

4 
Datas da Apresentação 

13/11 ( QUARTA FEIRA) 

GESCOM: 1A  

RH: 1A 

 

14/11 ( QUINTA) 

LOGISTICAB 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos do 1º semestre serão avaliados por uma banca de professores dos cursos de CST, com 

base nos critérios estabelecidos na tabela de avaliação (anexo). O valor da exposição é igual a 5,0 

(cinco pontos), como primeira parte da avaliação, os outros 5,0 (cinco pontos) serão atribuídos de 

forma processual durante a construção do trabalho.  

O peso do trabalho será de 3,0 ( Para todas as disciplinas) 
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[Nota de P2 para as cinco disciplinas] 
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ANEXO A – PLANILHA DE AVALIAÇÃO 

Interdisciplinar I Semestre CST´s– Apresentação em Seminário 

       
Equipe:  

Trabalho Escrito: Conteúdos Apresentados 

Ética e Comportamento Profissional 1           

Planejamento Estratégico e 

Empreendedorismo 1           

Economia e Mercado 1           

Direito Empresarial 1           

Gestão de Projetos 1           

SUBTOTAL 2 5 0 0 0 0 0 

Total 5 0 0 0 0 0 

APRESENTAÇÃO 

Domínio de Conteúdo 1           

Capacidade de argumentação 1           

Organização e Criatividade 1      

Inovação na apresentação 1      

Disciplina e Vestimenta dos componentes 1           

SUBTOTAL 2 5 0 0 0 0 0 

Total 10 0 0 0 0 0 

Nota Final 0,0 

PESO 3,0 0,0 
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Questionário de avaliação de projetos. 
 
 
1. Iniciação 

 

Pergunta Sim Não 
Não se 
aplica 

2. Os projetos desenvolvidos são em sua maioria 
originados a partir do planejamento estratégico 
realizado pela cúpula da organização? 

   

3. As propostas de projetos são coerentes e alinhadas 
com a visão e o planejamento estratégico? 

   

4. Os recursos para a realização do projeto são 
disponibilizados adequadamente para facilitar a 
conclusão do projeto com sucesso? 

   

5. Foi formalizada uma proposta executiva, que define 
o objetivo, os resultados e especificações, os 
indicadores de acompanhamento, as premissas e 
os obstáculos do projeto? 

   

6. Os objetivos dos projetos são normalmente 
definidos de forma clara? 

   

7. De uma maneira geral, é realizada uma avaliação 
global de riscos dos projetos? 

   

8. Caso sejam realizadas avaliações de riscos, que 
ferramentas são utilizadas com este propósito? 

   

9. As principais partes interessadas nos projetos são 
corretamente identificadas e envolvidas? 

   

10.  A definição do gerente do projeto é realizada de 
acordo com critérios que avaliem a capacitação e 
experiência do gerentes? 

   

11.  Na fase inicial do projeto, são coletadas 
informações históricas sobre outros projetos 
semelhantes? 

   

12.  A elaboração dos projetos é documentada desde a 
sua concepção? 
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2. Fase de Planejamento 
 

Pergunta Sim Não 
Não se 
aplica 

13. O escopo dos projetos é detalhado de forma a 
permitir a elaboração de estimativas de tempo, 
custos e de alocação de pessoas de forma 
mais precisa? 

   

14. Existe uma metodologia formal utilizada na 
organização para o gerenciamento do projeto? 

   

15. São elaborados cronogramas e orçamentos 
com base no detalhamento do escopo dos 
projetos? 

   

16. Os recursos são adequadamente alocados aos 
projetos, com base do detalhamento do 
escopo? 

   

17. As responsabilidades dos  membros das 
equipes são corretamente atribuídas e 
definidas? 

   

18. Na fase de planejamento são elaborados 
planos de qualidade? 

   

19. Na fase de planejamento é realizada uma 
avaliação detalhada de riscos? 

   

20. O plano de comunicação dos projetos é 
elaborado? 

   

21. Quando é identificada a necessidade de 
aquisições e contratações externas, é 
elaborado um plano de aquisições para o 
projeto? 

   

22. Existe uma documentação formal dos projetos 
que possa ser aprovada pela organização? 

   

23.  O início da execução dos projetos é 
formalmente demarcado, demonstrando o 
comprometimento de todos os envolvidos? 
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3. Fase de Execução 
 
 

Pergunta Sim Não 
Não 
se 

aplica 

1. A execução dos projetos é realizada utilizando-se 
como referência um planejamento previamente 
elaborado e conhecido por toda e equipe do projeto? 

   

2. Durante a execução são realizadas reuniões de 
acompanhamento regularmente? 

   

3. A comunicação entre os membros da equipe e desses 
membros para com as outras partes interessadas 
segue regras previamente estabelecidas?  

   

4. As eventuais mudanças que ocorrem durante a 
execução são formalmente documentadas e se 
baseiam em solicitações de mudança documentadas 
formalmente pelos clientes do projeto? 

   

5. Quando necessário, são efetivadas ações para 
desenvolver os membros da equipe de forma que  
possam desempenhar da melhor forma possível suas 
atividades relacionadas à execução do projeto? 

   

6. Existem métodos de recompensa e reconhecimento do 
trabalho desempenhado pelos membros das equipes 
dos projetos? 

   

 
4. Fase de Controle 
 

Pergunta Sim Não 
Não 
se 

aplica 

1. O controle da qualidade do processo e do 
produto obtido como resultado do projeto é 
realizado com base em critérios documentados? 

   

2. O controle da qualidade leva em consideração 
componentes relacionados ao custo, tempo e 
escopo? 

   

3. O acompanhamento dos projetos geram 
relatórios para as partes interessadas? 

   

4. São realizadas reuniões de acompanhamento?    

5. São identificados os desvios entre planejado e 
realizado estão sendo identificados? 

   

6. As medidas corretivas estão sendo analisadas e 
implementadas? 
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7. Existe uma sistemática para o gerenciamento da 

mudança de escopo?  
   

8. O progresso e as auditorias estão sendo 
registradas e arquivadas? 

   

9. O impacto das mudanças é simulado, avaliado e, 
após implementado, recoloca o projeto na trilha 
de seu objetivo? 

   

 

5. Fase de Encerramento 

Pergunta Sim Não 
Não 
se 

aplica 

1. No encerramento dos projetos são executados 
procedimentos padronizados que caracterizam o 
fechamento do projeto (reuniões, auditorias, 
encerramentos de contratos, etc.)? 

   

2. Existe um documento que formaliza o recebimento e a 
aceitação do produto e/ou serviço, por parte do cliente? 

   

3. Ao final do projeto existe algum tipo de avaliação formal 
que permita aos clientes e/ou partes interessadas do 
projeto, criticar, fazer sugestões, relatar pontos fortes e 
pontos fracos? 

   

4. No encerramento dos projetos é realizada uma reunião 
envolvendo a equipe e as partes interessadas, que tenha 
como resultado um balanço do que ocorreu durante o 
tempo destinado ao projeto e da qual resulte um 
documento de lições aprendidas? 
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CRONOGRAMA 

 

 

Formação de Equipes: 6 a 8 componentes 

Data limite para a definição da empresa: 13 de Setembro 

Apresentações Orais: 

 

 

13/11 (QUARTA FEIRA) 

GESCOM: 1  

RH: 1 

 

14/11 ( QUINTA FEIRA) 

LOGISTICA 

 

 


