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1. Introdução 
 
Os Projetos Integrados Multidisciplinares – PIM têm como sua principal característica 
estrutural o desenvolvimento do trabalho no formato de um projeto. Seu propósito consiste 
em propiciar condições para que o alunado possa desenvolver, de maneira prática, seus 
conhecimentos teóricos, baseados na integração multidisciplinar e na organização escolhida 
como foco de estudo, aplicando suas percepções e conclusões através da metodologia 
científica para produção acadêmica.  
 

2. Objetivos gerais 
 
O Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM faz parte do Programa Pedagógico dos Cursos 
Superiores de Tecnologia a distância, da UNIP Interativa - Universidade Paulista. Os alunos 
deverão realizar o levantamento das características e práticas existentes numa organização. 
Atualmente, desempenhar bem a função de gestor pode garantir não somente a eficácia na 
produtividade de uma organização, como também a transferência dos conhecimentos 
acadêmicos adquiridos.  
O PIM busca inserir o aluno nas práticas gerenciais fundamentadas nos conhecimentos 
teóricos adquiridos em sala de aula, com caráter prático complementar do processo de ensino-
aprendizagem. O profissional moderno deve atuar como um agente facilitador de estratégias 
organizacionais. Para os futuros profissionais, entretanto, essa habilidade somente será viável 
se houver uma conscientização do real papel do gestor, através da visão bem delineada da 
estrutura e dos processos organizacionais.  
 

3. Objetivos específicos 
 
São objetivos específicos do PIM:  
Proporcionar ao aluno a possibilidade de desenvolver um levantamento das características e 
práticas organizacionais de uma empresa em seus fundamentos administrativos, elaborando 
um projeto que resulte da pesquisa exploratória;  
Proporcionar condições para que o aluno desenvolva, de maneira prática, os conhecimentos 
teóricos adquiridos, colaborando no processo de ensino-aprendizagem;  
Proporcionar a experiência das dificuldades e das vantagens existentes na implementação, 
execução e avaliação dos modelos administrativos e observar a integração multidisciplinar, 
fortalecendo a visão sistêmica. 
 

4. Operacionalização do trabalho 
 
As atividades do PIM são desenvolvidas em empresas reais previamente selecionadas pelo 
aluno. Nessas empresas, serão realizadas pesquisas de avaliação de itens específicos 
apontados para cada disciplina. 
 

5. A empresa 
 



 
 

O aluno deverá criar uma empresa fictícia ou visitar uma empresa real para realização do 
trabalho. Deverão ser privilegiadas empresas que estejam “abertas” a atitude empreendedora. 
Recomenda-se que sejam escolhidas empresas de capital aberto ou que disponibilizem as 
informações necessárias para o trabalho proposto, não havendo restrição quanto ao ramo de 
negócios.  
 
É fundamental observar que tal escolha é determinante da qualidade do trabalho a ser 
realizado. Uma escolha inadequada poderá resultar em perda de tempo e resultados negativos 
para o trabalho em si. O desenvolvimento do projeto ficará sob a orientação de um monitor 
orientador de projeto. 
 

6. Estrutura do projeto 
 
Através dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas neste módulo e analisando o cenário da 
empresa, elaborar um projeto de melhoria do controle de qualidade e de técnicas de 
negociação, produzidos pela implementação de desenvolvimento sustentável na organização. 
 
Depois de realizada a pesquisa, deverá (ão) organizar os dados, anotar as informações 
relevantes e escrever um relatório, nas suas palavras. Isso significa que é de fundamental 
importância uma correta apresentação dos dados e resultados, de sua justificativa e conclusão 
pertinentes. 
O objetivo do relatório é demonstrar a sua capacidade de análise de processos e como 
solucionar os grandes desafios empresariais. Para isso, é necessário seguir certos padrões para 
facilitar a compreensão do leitor. 
 
Observe abaixo os itens obrigatórios no trabalho: 
 
1. Capa 
2. Resumo 
3. Sumário 
4. Introdução 
5. Descreva brevemente a empresa estudada. Exemplo: atividade empresarial, porte da 
empresa, principais produtos ou serviços, entre outras características. 
6. Desenvolvimento (relatório) – Descrever cada proposta apresentada, fundamentando cada 
uma delas, baseando-se nos conhecimentos adquiridos nas disciplinas cursadas no módulo e 
identificando as oportunidades de aplicá-los na empresa estudada, lembrando-se de verificar a 
proposta do PIM. 
7. Conclusão – Descrever sua análise final e pontos preponderantes (positivos e negativos) que 
levaram o seu relatório ao êxito. 
8. Referências – Citar as fontes de pesquisa (bibliografia, nos moldes da ABNT) – se houver. 
 

7. O PIM VII e VIII abrange as disciplinas:  
 
 Planejamento estratégico; 
 Técnicas de Negociação; 
 Sistemas para Operações de Recursos Humanos. 
 Desenvolvimento Sustentável 

 



 
 

7.1 planejamento estratégico 
 
O aluno deve descrever as bases analíticas e conceituais dos processos de 
gerenciamento e tomadas de decisões da organização. 
Descrever e analisar o planejamento e a implantação das estratégias, verificando se o 
processo de planejamento estratégico é realizado com base nas etapas estudadas e se 
possibilita o sucesso no desenvolvimento de novos produtos. 
Caso a empresa não adote a administração estratégica o aluno deve propor um 
planejamento e justificá-lo com base nas práticas organizacionais e no ramo de 
mercado, enfatizando sua importância. 
 
7.2 técnicas de negociação 
 
A empresa deve ser estudada de maneira que o aluno verifique as estratégias e táticas 
de negociação praticadas, descrevendo-as e analisando-as quanto aos seguintes 
pontos: 
A empresa é ética nas negociações? Por que? 
Há conflitos nas negociações? De que tipo e intensidade? Como são administrados? 
Quanto às características das negociações o aluno fará a verificação de conflitos e 
explanar qual deve ser a atuação da área de Recursos Humanos para sanar os 
eventuais problemas percebidos, ou evitá-los. 
 
7.3 sistemas para operações para recursos humanos 
 
Descrever as rotinas de departamento pessoal da organização estudada. 
Verificar os contratos de trabalho e analisar se estão de acordo com a legislação 
trabalhista, de acordo com o ramo de atuação da organização. 
Demonstrar as rotinas de admissão, permanência e desligamento seguidos pela 
empresa. 
Explicar quais tipos de contratos de trabalho a empresa adota. 
 
7.4 desenvolvimento sustentável 
 
Analisar os negócios da empresa dentro do conceito de sustentabilidade, sugerindo 
melhorias quanto à aplicabilidade sobre o assunto e, caso a empresa não aplique, 
formular um plano de desenvolvimento sustentável. 
 
8. Prazos e validação do recebimento do projeto 
 
O PIM é um projeto que consta do Programa Pedagógico dos Cursos Superiores de Tecnologia 
e corresponde à computação de 50 horas (para cada PIM), totalizando 100 horas no semestre, 
equivalendo ao controle de freqüência e nota do aluno, desde que apresente conceito igual ou 
maior que 6,0 (seis).  
 



 
 

Caso o aluno obtenha o conceito final menor que 6,0 (seis) ou não envie o projeto dentro do 
semestre, ficará em situação de reprovado na disciplina PIM, e só poderá recuperar sua nota 
através do Programa de Recuperação de Disciplinas - PRD. 


