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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 Estratégias de 

Marketing. 

 

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 ao curso superior de  Gestão 

Comercial; 

  Estimular na comunidade acadêmica componente do respectivo CST 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 

 

Metodologia Cientifica Estratégias de Marketing 
Comunicação 
Empresarial 

Matemática Aplicada 
ao Comércio 

Contabilidade Geral 

Capacitar o aluno 

a visualizar a 

metodologia 

cientifica como a 

normatização dos 

trabalhos 

acadêmicos, 

estimulando a 

pesquisa. 

 

 

Conceitos de 

estratégia empresarial. 

Relações da empresa 

com os cenários 

ambientes. Análise 

ambiental: pontos 

fortes e fracos. 

Recursos empresariais. 

Análise ambiental 

externa. Grupos 

estratégicos. Alianças 

estratégicas. 

Aplicação das 

técnicas de 

comunicação ao 

mundo 

empresarial 

Aplicação da 

matemática 

financeira 

introdutória: 

juros simples, 

compostos, 

descontos e 

sistemas de 

amortização. 

Introdução a 

Contabilidade, 

através dos 

conceitos básicos 

da teoria 

patrimonialista e 

da elaboração das 

demonstrações 

contábeis             

( Balanço e DRE) 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

Docentes e discentes dos CSTs de Gestão Comercial. 

 

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); 

- Estrutura de marketing utilizada na empresa; 

- Analisar o tipo (estratégias) de comunicação utilizada e identificar possíveis 

problemas ocorridos em função de uma “má” comunicação. 

- Identificar as características e descrição dos processos gerenciais utilizados; 

- Analisar as demonstrações contábeis, identificando a situação patrimonial da 

empesa e atrelado ao conhecimento adquirido em matemática financeira, projetar 

um crescimento nas vendas da empresa de 50% e o impacto deste na DRE ( 

Alterando os gastos variáveis na mesma proporção). 
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Metodologia Cientifica Organização do trabalho escrito em formato de 

relatório e obedecendo as normas da ABNT. 

Estratégias de Marketing Identificando das características e descrição 

dos processos gerenciais, desenvolvidos pelo 

gestor da empresa estudada, no intuito de 

verificar se este se enquadra no perfil de um 

empreendedor bem sucedido. 

Comunicação Empresarial Identificar as estratégias de comunicação 

interna e externa da organização estudada 

Matemática Aplicada ao Comercio Projetar as demonstrações contábeis  com 

crescimento em 50% nas vendas   

(faturamento). Tal disciplina será suporte para 

a disciplina de Contabilidade. 

Contabilidade Geral  Analisar o balanço e DRE da empresa 

estudada, verificando a situação patrimonial da 

empresa. 

 

 Elaborar um relatório com a seguinte estrutura:  

1. Introdução (Apresentação e caracterização da empresa: tipo, tamanho, quantidade de 

empregados, se é um empreendimento inicial ou estabelecido, tempo de fundação, 

histórico da empresa, missão e visão); 

2.0 Aspectos estratégicos de marketing do empreendimento, identificando o modelo: 

Objetivos, estratégias ou planos. Análise de pontos fortes e fracos. Estratégias de 

segmentação e posicionamento, análise do produto (conceito); Identificar quais 

instrumentos de comunicação são efetivamente utilizados na empresa e quais problemas 

com relação a comunicação já ocorreram; 

3.0 Analisar o balanço e DRE da empresa estudada, verificando a situação patrimonial da       

empresa e projetar um crescimento de 50% no faturamento, além do impacto deste 

crescimento no resultado. ( Utilizar os conhecimentos de matemática financeira para tal 

projeção). 

            4.0 Conclusão 
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5.0 Referências. 

P.s. A disciplina de Metodologia formatará o referido trabalho ( Relatório). 

 

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 Slides, Power Point (A critério da Equipe) 

2 Quantidade de alunos De 4 a 6 componentes ( Quatro equipes) 

0

3 

 

Tempo de Apresentação 

30 minutos por equipe. 

4

4 
Data e horário da Apresentação 

 

12/11 das 19h às 22h30 

 

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) 

[Nota de P2 para as cinco disciplinas] 
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ANEXO A – PLANILHA DE AVALIAÇÃO 

Interdisciplinar II Semestre CST GESCOM -  Apresentação em Seminário 

       
Equipe:  

Trabalho Escrito: Conteúdos Apresentados 

Metodologia Cientifica 1           

Estratégias de Marketing 1           

Comunicação Empresarial 1           

Matemática Aplicada ao Comercio 1           

Contabilidade Geral 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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CRONOGRAMA 

 

 

Formação de Equipes: 4 a 6 componentes 

Data limite para a definição da empresa: 09 de Setembro 

Apresentações Orais: 

 

 

12/11  

 

 

 

 


