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V.JUSTIFICATIVA

Contribuir para que o discente elabore de forma adequada projetos e trabalhos acadêmicos necessários à vida
acadêmica e utilizados no âmbito da pesquisa científica

1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

CÓDIGO NOME;DA DISCIPLINA
NADE HORAS.AULA

SEMANAIS TOTALDE:;HORAS AULA
; ;; : ::SEMESTRAIS

CIT7246 Projeto Integrador em Tecnologias de
IrlfórMâçãó é,ContiFliêàcãÓ l   36

HORÁRIO MODALIDADE
TURMAS'TEÓRICAS  

05652 -6.2020-2 Nãohá  
ll.PROFESSOR(ES)MI
Prof. Gio
E-mail:: gióvahíuhir( email.éoM

iii.pnÉ-REaüiéi
CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA
ARA7210 Gestão de Pro etos

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Bacharelado em Tecnologias da Informa

VI.EMENTA
Projetas em tecniiiógias da informação eProjetas em tecnologias da informação e Comunicação. Metodologia para elaboração de projetos. Orientação para a
!g$g final do projeto. Metodologia da pesquisa científica. Elaboração oroDosta forma do Droieto. Normas da ABNT

VII.OBJETIVOS
Obietivos Gerais:

Fornecer ao aluno o instrumental teórico-prático para desenvolvimento das técnicas de elaboração de projetos
acadêMiéós ;ê ciéFltiâ(ióã.

Objetivos Específicos:

- Compreender a importância da elaboração de projetos de pesquisa e acadêmicos.

- Identificar os tipos .de projetos e seus métodos de elaboração.
- relacionar e aplicar as técnicas de pesquisa científica e suas formas de apresentação.



IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
âmicas em gruposl semináriosl debates. palestras

Utilização do Ambiente Virtual (Moodle)
Desenvolvimento de projetos de pesquisa

de infraestrutura necessários para ministrar as aulasRequisitos
cabos HDMI/SVGA no comprimento adequadoDatashow/projetor funcionando e coml

Acesso à Internetl2.
utadores funcionando e em número adequado a quantidade de alunosLaboratório de informática com comp3

>rendizagem - MoodleAmbiente Virtual de4

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais aeverao selL': . .:.... ..-:..-x-...b. c'..'L ahp:nn'''-rin a f An--.aRDia àe a+ividadnc nnrrncnnndontpq n onda discinlirla ficarldo riel:
atingidos conjuntamente Será obrigatória 'a frequêncl=:às 'atMdades correspondentes a cada discipl na ficando nela
reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

Descricão da avaliação da disdD!!Q3:
1 . Entrega de pré:projeto de pesquisa - Revisão sistemática - Nota l

2. Atividades dó Ambiente Virtual de Aprendizagem - Nota 2

3. Entrega de projeto final de pesquisa com indicação de orientador - Nota 3

Média Final da disciplina(MF):(Nota 1.+ nota 2 + nota3)/3

. Critério para aprovação: Média Final (MF) >: 6 e frequencia suficiente (FS).. çnterlo para aprovação: lvleala Final LlvlrJ ''= o e tlequuil'ila oul-'.-c- -'c \- ''/'

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6.0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

;.-l; GÇI l B l$$ãlÍ$%:lZÜ;iiêil ãlE)ÜH"Üh :/1=;'=Bgm;:$$RBÊqB841FligeaiH3HÉIU?{.'<'ei.i#:! #:ÜÜHII II'nIII: '=.=EI:.= =T=';.àI; '=;=";=E;=';=1;; 11ÜÓ' 'J ;'I.ã, 'IÉ{Ú; E;''ÊG';ãE.;;I
(REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).
IREC). (Art. 70e71 da Res. n' l//cun/ly9/) .. (.MF+.R.EC)

e 'Ao aluno qu e não comparecer.às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0
(zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Observações:
Avaliação de recuperação

Ilação ae recuperação recuperação nas disciplinas de caráter prático que env.ouve atividades de laboratório
(Res.17/CUn/97)

Avaliação de segunda chamada:
e Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que .o aluno. por motivo de força maior e plenamente

justificado, deixar de realizar avaliações previs.tas no. plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à
coordenação do curso dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação



XII. Feriados previstos para o semestre 2018.1  
     

07/09/2018 Feriado Nacional  
12/10/2018 Feriado Nacional  
02/11/2018 Feriado Nacional . Finados  
15/11/2018 Feriado Nacional: -- Prociarnacão da Reoúblíca  
16/11/2018 Dia não lesivo  

lxili.BinLloaRAPIA BÁSICA
LAKATOS, Eva Mana & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. (7 ed.) São Paulo:

l Atlas, 2010.
l GIL. Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. (5. ed.) São Paulo: Atlas, 2010.

3
13/08 - 1 8/08/20] 8

Fases de planejamento da pesquisa - Prometo integrador

Elaboração de plano inicial do trabalho

4
20/08 -25/08/2018

Pesquisa bibliográfica, fichamento e resumo

A estrutura do texto disseftativo-argumentativo

5 27/08 - 01/0'9/201 8
Estruturação do projeto de pesquisa

6 03/09 - 08/09/2018
07/09 -feriado naciona!

7
l0/09--15/09/2018

Estruturação do prometo de pesquisa

8 17/09- 22/09/2018
Elaboração assistida do projeto de pesquisa

9 24/09- 29/09/2018
Entrega do projeto p.arcial de pesquisa - nota l

10 01/10 - 06/10/2018
Elaboração assistida do prometo de pesquisa

  08/1 0 - 1 3/1 0/201 8 'i2/'1Q -feriado nacional

12
15/10 - 20/10/2018 Elaboração assistida do projeto de pesquisa

13
22/1 0 - 27/1 0/201 8 Elaboração assistida do projeto de pesquisa

14 29/1 0 - 03/1 1/201 8 02/QI dado nacional

15
05/1 1 - 1 0/1 1/201 8 A.têvêdades d© maadle .- nata 2

Entrega do projeto final de pesquisa com indicação de orientador. Nota 3

16 12/1 1 - 1 7/1 1/201 8 '16/q'i - dia nãoletivo



XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FIORIN, se. (14. ed.) São Paulo: Contexto, 2009

Vozes. 2010FARAÇO,C.A.T.C Prática de texto para estudantes universitários. (19. ed.) Petrópolis
Àtica2009F. P. Para entender o texto: leitura e redação. (17ed.) São PauloFIORIN.J.L.&SAVIOLI

KUPSTAS, M. Org Ciência e tecnologia em debate. São Paulo: Modema, 1998.
1999ed São Paulo: MartinsFontes,VAL. Mana. da Graça Costa. Redação e textualidade

e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias
também podem ser encontradas no acervo da disciplina. Via sistema Moodle
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Prof. Giovani M. Lunardi

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso / /

CoordenadQfrdo C 'e


