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Serviço Social

Este trabalho tem como proposta o desenvolvimento do aluno na construção do 

conhecimento teórico e prático a partir de pesquisas e uma análise crítica sobre os temas 

das disciplinas do bimestre, apoiados pelo enlace de teoria e prática de uma empresa que 

será seu objeto de estudo.

Para o desenvolvimento prático, o aluno deverá escolher uma empresa (média/grande) 

para sua pesquisa. No desenvolvimento teórico, o aluno poderá pesquisar em diferentes 

fontes, dentre as quais: livro-texto, videoaulas, artigos científicos, livros, dissertações e 

teses constantes nas bases Scielo ou Google Acadêmico e na biblioteca da Instituição.

Este trabalho poderá ser individual ou em grupo de até seis pessoas. Deverá ser utilizado 

o modelo anexo para a entrega do trabalho. Em caso de citações deverá conter referências 

bibliográficas baseando-se nas normas da ABNT (consulte o manual de normalização no 

AVA). 

Mínimo de sete e máximo de dez páginas.

É importante criar uma introdução que apresente o objetivo do trabalho, sua importância, 

metodologia de pesquisa e mencionar brevemente as disciplinas estudadas no bimestre 

em questão referentes aos conhecimentos teóricos das disciplinas e as práticas gerenciais 

aprendidas.

Disciplinas do bimestre: Fundamentos da Administração, Comunicação Empresarial e 

Técnicas de Informática.

Dicas para as pesquisas teóricas/práticas:

1) FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO

A parte principal desse capítulo é a análise da prática atual da organização, para isso 

colete informações na empresa sobre os temas a seguir e realize pesquisas bibliográficas 

para sustentar seu texto: 
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Apresentação breve da empresa com: nome, setor que atua, portfólio de produtos, 

principais concorrentes e porte (faturamento, número de clientes e de transações 

comerciais, quantidade de instalações, localizações, número de funcionários), todos os 

tipos de informações que deem uma ideia do porte da empresa.

Demonstre a declaração da missão, visão e valores da empresa.

Diante das teorias gerais de administração, descreva o modelo de gestão da empresa 

e aponte as teorias que apoiam sua análise. Por exemplo: de acordo com a pesquisa 

realizada, é possível notar que a empresa se apoia na Escola das Relações Humanas, que é 

“...” (explicação do que vem a ser essa teoria, que você pode retirar do livro-texto e colocar 

a citação). Outro exemplo: “as ações que nos remetem a tal teoria são: a empresa trata seus 

funcionários da forma tal e tal...”. Sempre coloque de onde você tirou a informação.

Descreva se a empresa utiliza práticas de responsabilidade social e respeito à diversidade. 

Como? O que ela faz nesse sentido? Sempre justifique suas colocações.

2) COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Faça uma descrição geral dos sistemas de comunicação existentes e utilizados pela 

empresa para a comunicação com seus diversos públicos: 

 � Descreva minuciosamente como se dá a comunicação interna; 

 � Descreva a comunicação externa; 

 � Descreva a comunicação interpessoal no trabalho em equipe; 

 � Atendimento a clientes: como é a estrutura de atendimento a clientes e como fun-

ciona? Existe atendimento pelas redes sociais e ouvidoria?
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3) TÉCNICAS DE INFORMÁTICA

Apontar aspectos relevantes do sistema de informação organizacional e técnicas 

de informática utilizadas, de acordo com o desenvolvimento da disciplina Técnicas de 

Informática. Poderão ser analisados na empresa: 

 � Utilização do MS Word na elaboração do trabalho escrito; 

 � Utilização do MS Excel na construção dos gráficos de matemática, assim como para 

as planilhas de contabilidade; 

 � Utilização do MS PowerPoint na construção de transparências/slides em apresenta-

ções de treinamento, seminários etc.; 

 � Outras ferramentas da área de informática que a empresa utilize para gerenciar  

suas informações. 

Considerações finais

É importante apresentar novas ideias, sugestões e críticas em relação às práticas 

organizacionais da empresa estudada. 

Além das sugestões fundamentadas em conceitos, você pode expor suas impressões 

pessoais em torno do projeto/empresa.

ITENS AVALIADOS NO PIM

A seguir são apresentados os itens que serão avaliados em seu trabalho e o que se 

espera em cada um.



6

Manual de Estágio

Introdução

Possui elementos para introduzir o leitor ao contexto a ser desenvolvido, problematiza 

a situação pesquisada, metodologia de pesquisa, aborda o objetivo da pesquisa e apresenta 

os capítulos para seu desenvolvimento.

Desenvolvimento dos capítulos

Deve verificar em cada disciplina: se as teorias estudadas foram devidamente 

mencionadas e relacionadas com a empresa pesquisada e/ou cenário proposto, se houve 

contribuição do aluno nos problemas encontrados, mostrando visão crítica e não somente 

descritiva, apontando soluções possíveis para o problema encontrado, se houve enlace 

teórico-prático. As tabelas, as figuras e os gráficos devem ser devidamente interpretados, o 

texto deve ter coerência e coesão.

Considerações finais

O aluno ressalta sua aprendizagem e o panorama do tema – sua percepção sobre os 

problemas da empresa e possíveis soluções –, amarra a pesquisa feita com a aprendizagem 

de aula e como ela contribuiu para o seu desenvolvimento.

Citações e referências

Referências, citações, plágios: todo trabalho deve indicar, de modo completo, as leituras 

realizadas e citadas no corpo do texto. Nessa etapa verificam-se o formato das citações 

e das referências, se existem plágios, trechos sem citação, se todas as citações estão 

corretamente referenciadas e se seguem as normas da ABNT.

           Bons estudos!
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Este trabalho tem como proposta o desenvolvimento do estudante na construção do 

conhecimento teórico e prático a partir da pesquisa e da análise crítica sobre os temas 

relativos às disciplinas ofertadas no bimestre. O enlace entre teoria e prática deverá ocorrer 

a partir de uma empresa que será definida como objeto de estudo do Projeto Integrado 

Multidisciplinar.

Dessa forma, para o desenvolvimento prático, o estudante deverá escolher uma empresa 

(de porte médio ou grande) para sua pesquisa. No desenvolvimento teórico, o aluno poderá 

pesquisar em diferentes fontes, dentre as quais destacam-se o livro-texto de cada disciplina, 

com suas respectivas videoaulas, artigos acadêmicos e científicos, livros, dissertações 

e teses constantes em bibliotecas digitais de livre acesso, como Scielo, ferramentas de 

pesquisa especializadas em trabalhos acadêmicos, como o Google Acadêmico e na biblioteca 

oferecida pela Instituição.

A realização deste trabalho pode ser individual ou em grupo de até seis pessoas. 

Deverá ser utilizado o modelo anexo para a entrega do trabalho. As citações deverão estar 

devidamente associadas às suas respectivas referências, baseando-se nas normas técnicas 

para a produção de trabalhos acadêmicos da ABNT, nesse sentido, aconselha-se a consulta 

do Guia de Normalização oferecido pela Instituição. 

Ressalta-se que a produção final deverá possuir, no mínimo, sete e, no máximo, 

dez páginas!

O Projeto Integrado Multidisciplinar II tem o propósito, por meio de um estudo de 

caso, de descrever os principais aspectos micro e macroeconômicos, assim como a gestão 

de recursos materiais e patrimoniais e as técnicas de matemática utilizadas pela empresa 

selecionada pelo estudante pesquisador.

Vale destacar que é absolutamente necessária a elaboração de uma introdução que 

apresente os temas gerais do projeto (relativos às disciplinas abordadas no bimestre), assim 

como o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, o destaque de sua importância 

e relevância para o público acadêmico e profissional, a metodologia e suas estratégias de 

pesquisa, além de uma apresentação da estrutura geral do trabalho.
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Neste bimestre, as seguintes disciplinas irão compor o projeto: Economia e Mercado; 

Recursos Materiais e Patrimoniais; e Matemática Aplicada.

Neste ponto, são destacadas algumas orientações específicas para a realização da 

pesquisa com enlace teórico/prático desde o desenvolvimento das disciplinas até a 

conclusão do projeto:

No desenvolvimento relativo à disciplina Economia e Mercado:

 � Revisar a literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados à disciplina;

 � Coletar os dados secundários1  acerca da empresa definida como objeto de estudo 

relacionada ao estudo de caso;

 � Apresentar uma abordagem microeconômica do mercado em que a organização  

opera, com ênfase para o nível de demanda e oferta de seu mercado, e analisar suas 

principais implicações para gestão de seus negócios;  

 � Apresentar uma abordagem macroeconômica do ambiente geral, com ênfase para o 

nível de desenvolvimento econômico, as condições de infraestrutura, além de aspectos 

como taxa de inflação e de câmbio na região em que a organização opera e analisar suas 

principais implicações para gestão de seus negócios.

No desenvolvimento de Recursos Materiais e Patrimoniais:

 � Revisar a literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados à disciplina;

 � Coletar os dados secundários acerca da empresa definida como objeto de estudo 

relacionada ao estudo de caso; 

1Uma fonte de dados do tipo secundária, em pesquisa, consiste, por exemplo, em documentos e gravações que relacionam 

e/ou discutem informações que foram, originalmente, apresentadas em outros lugares (por exemplo:

  sites e revistas). A fonte secundária se diferencia da fonte primária, pois não se trata de uma fonte original da informação 

a ser discutida e analisada.
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 � Descrever os processos de gestão dos recursos materiais e patrimoniais da  

organização, com ênfase para a gestão dos estoques na empresa definida como  

objeto de estudo.

No desenvolvimento de Matemática Aplicada:

 � Revisar a literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados à disciplina;

 � Coletar os dados secundários acerca da empresa definida como objeto de estudo 

relacionada ao estudo de caso; 

 � Descrever as principais técnicas matemáticas utilizadas na empresa definida como 

objeto de estudo.

Nas Considerações Finais (conclusão):

 � Elaborar uma análise técnica na conclusão, por meio do apontamento dos principais 

pontos fortes (quando houver) e pontos fracos (quando houver) dos processos descritos 

nas três disciplinas; 

 � Elaborar juízos de valores e ensaios de superação (propostas de melhorias), onde for 

necessário, na prática organizacional da empresa estudada;

 � Apresentar sugestões fundamentadas em conceitos, com a exposição de impressões 

pessoais em torno da pesquisa e do objeto de estudo (empresa).   

 

ITENS AVALIADOS NO PIM

Na sequência, são apresentados os itens que serão avaliados em seu trabalho, com uma 

descrição pormenorizada do que se espera em cada um daqueles aspectos.

Introdução

Busca-se verificar se a introdução possui e apresenta corretamente todos os elementos 

necessários para introduzir o leitor ao contexto que foi desenvolvido no projeto, além de 

observar se empresa objeto de estudo foi devidamente problematizada e se a metodologia 
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de pesquisa com sua estratégia de investigação foi corretamente abordada e destacada. Por 

último, observa-se como os capítulos e o desenvolvimento do projeto foram apresentados.

Desenvolvimento dos capítulos

Busca-se verificar se, em cada disciplina, as teorias pesquisadas e apresentadas foram 

devidamente mencionadas e relacionadas com a empresa, objeto de estudo, e se houve

contribuição do estudante pesquisador nos problemas encontrados, por meio da 

demonstração clara e objetiva  de sua visão crítica, para além de uma simples descrição 

conceitual, que aponte para soluções possíveis. Também busca-se verificar se o enlace 

teórico-prático foi devidamente realizado. Ressalta-se, ainda, que quaisquer tabelas, figuras 

e gráficos devem ser devidamente interpretados e que o texto deve apresentar considerável 

grau de coerência e coesão.

Considerações finais

Busca-se verificar se o estudante pesquisador ressaltou sua aprendizagem e o panorama 

do tema, com sua percepção sobre os problemas da empresa e possíveis soluções, além de 

concluir sua pesquisa com o objetivo proposto no projeto inicial, de forma a ressaltar a 

aprendizagem obtida em cada uma das disciplinas exploradas no bimestre.

Citações e referências

As citações e as referências em todo o trabalho deverão estar devidamente indicadas, 

de modo completo, e observáveis em toda a leitura realizada no corpo do texto. Nessa 

etapa verifica-se o formato das citações e das referências, além da verificação rigorosa, 

em termos de originalidade e autenticidade para evitar a prática inaceitável de 

plágio, de acordo com as normas técnicas para a elaboração de trabalhos acadêmicos  

previstas pela ABNT.

Bons estudos!
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