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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 
 
De maneira geral, o aluno deverá desenvolver um plano de negócios para a empresa em 
estudo, identificando seu posicionamento, sua competitividade, seus diferenciais e apontando 
oportunidades de ampliação e/ou melhoria. Ainda dentro desse escopo, deverá pesquisar e 
avaliar os impactos da ética e os limites legislativos da organização e diagnosticar as 
possibilidades de ganhos, tanto no micro quanto no macroambiente, observando se os 
resultados estão em níveis desejáveis, podendo, ainda, contribuir com sugestões que 
evidenciem resultados mais favoráveis. 
 
A base do PIM é a disciplina de Plano de Negócios. O PIM deve apresentar como base 
estrutural o desenvolvimento do plano de negócios e ainda deverá incluir em seus itens as 
demais disciplinas cursadas. Depois de realizar a pesquisa, o aluno deverá organizar os dados, 
anotar as informações relevantes e escrever o projeto, com suas palavras. Isso significa que é 
de fundamental importância uma correta apresentação dos dados, das fontes de pesquisa, dos 
resultados, de sua justificativa e conclusão pertinentes. 
 
O aluno deverá realizar descrição das práticas empresariais e associar a teoria das disciplinas, 
fazendo um enlace entre a prática e a teoria: 
 
• práticas organizacionais correlacionadas às teorias estudadas; 
• possíveis anomalias percebidas na organização em relação aos pontos estudados; 
• sugestões de melhorias para as práticas atuais com fundamentação teórica. 
 
O objetivo do Projeto Integrado Multidisciplinar 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 a lista abaixo:  
 
Observe abaixo:  
 

1. Capa – nome(s) do(s) autor(es), título e subtítulo, local e ano de depósito.  
 

2. Resumo - elemento obrigatório, que consiste na apresentação concisa dos pontos 
relevantes do trabalho. O resumo deve dar uma visão rápida e clara do conteúdo e das 
conclusões do trabalho; constitui-se de uma seqüência corrente de frases concisas e 
objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 500 



 
 

palavras, seguido, logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho, 
isto é, palavras-chave e/ou descritores, conforme normas da ABNT.  

 
3. Sumário - é a relação das principais seções do trabalho, na ordem em que se sucedem 

no texto e com indicação da página inicial. As seções do trabalho devem ser 
numeradas em algarismos arábicos. Elementos como listas de figuras, tabelas, 
abreviaturas, símbolos, resumos e apêndices não devem constar do Sumário, mas sim 
das listas (próximo item). A apresentação tipográfica das divisões e subdivisões no 
sumário deve ser idêntica à do texto. Para maiores informações, consultar as normas 
da ABNT.  

4. Introdução - a introdução do trabalho deve conter o objetivo da pesquisa a ser 
desenvolvida no Projeto Integrado Multidisciplinar, a metodologia utilizada e uma 
breve apresentação da empresa selecionada para a investigação (não conte a história 
da empresa). Ela deve permitir ao leitor um entendimento sucinto da proposta do 
trabalho em pauta e seu contexto.  

 
5. Desenvolvimento - descrever cada proposta apresentada, fundamentando cada uma 

delas 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. O seu principal objetivo é comunicar ao leitor os 
resultados da pesquisa de forma lógica, clara e progressivamente ordenada.  

 
6. Conclusão – Descrever sua análise final e pontos preponderantes (positivos e 

negativos) que levaram a sua pesquisa ao êxito. Retome a proposta inicial 
(apresentada na introdução) e reafirme de maneira concisa a idéia principal e os 
pontos importantes do corpo do trabalho.  

 
7. Referências – citar as fontes de pesquisa (bibliografia, nos moldes da ABNT).  

 
Todos esses itens devem ser contemplados (são obrigatórios). As possíveis dúvidas poderão 
ser solucionadas através da orientação do monitor. 
 

7. O PIM V ABRANGE AS DISCIPLINAS: 
 Comportamento do Consumidor 
 Matemática Financeira 
 Especializações do Marketing 

 
7.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 
Expor os principais fatores que influenciam o comportamento de compra, analisar 
resultados de pes-quisas, visando ao desenvolvimento de estratégias de abordagem 
dos consumidores dos itens da empresa estudada. Analisar, tecnicamente, o processo 
de decisão de compra do cliente, seu perfil e dados relevantes para a composição de 
estratégia de mercado. 
Características de quem compra ou utiliza o produto / serviço: 
 Fatores culturais e sociais; 
 Grupos de referência; 
 Características gerais (idade, fase da vida, ocupação etc.); 



 
 

 Fatores psicológicos que levam o consumidor a comprar o produto ou serviço: 
 Motivações, percepções e aprendizagem. 

Importante 
Nesse capítulo é preciso associar as características do consumidor da empresa 
estudada com os planos de implementação de marketing cultural ou marketing 
esportivo e marketing social ou político, ou seja, justificar porque e como os novos 
planos influenciarão na decisão de compra dos consumidores, e/ou na preferência do 
produto. 
 
7.2 MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 
Utilizar os cálculos e conhecimentos adquiridos na disciplina (ex.: porcentagem, juros 
simples e com¬posto, amortização etc.), para contribuir com o planejamento e o 
controle financeiro / administrativo da organização, os quais são um fator essencial na 
tomada de decisão e análise de risco, atividade típica da função de um gestor. 
Através da interpretação dos cálculos da matemática financeira, o gestor pode 
acompanhar: 
 a contabilidade da organização; 
 a administração de recursos humanos; 
 a administração e controle de materiais; 
 pesquisas de marketing; 
 etc. 

 
7.3 ESPECIALIZAÇÕES DO MARKETING 
 
Desenvolver um plano de marketing que apresente: 
 Plano de implementação de marketing esportivo ou cultural; 
 Plano de implementação de marketing social ou político; 

Importante 
 Para elaborar um plano de implementação das especialidades citadas acima é 

preciso: 
 Escolher entre o plano de marketing cultural ou esportivo; 
 Escolher entre o plano de marketing social ou político. 

Obs.: essa escolha não pode ser aleatória, é preciso entender o histórico da empresa, 
de seu público-alvo e como ele se comporta. 
• Associe as ferramentas do marketing tradicional ao esporte ou a cultura e 
utilize-os como mídia alternativa. Entenda as potencialidades, as ferramentas e os 
conceitos das especialidades para construir um plano consistente. 
• Analise os principais elementos da gestão mercadológica, como o composto 
mercadológico, as estratégias de marketing nas áreas específicas de marketing social, 
político e do terceiro setor, direcionando o foco das estratégias mercadológicas para as 
peculiaridades de cada uma dessas áreas. 
• Os planos devem ter como foco o público-alvo da empresa escolhida, a partir 
do entendimento do comportamento do consumidor, crie estratégicas que os 
influencie e os surpreenda positivamente. 



 
 

 
 
8. O PIM VI ABRANGE AS DISCIPLINAS: 
 Plano de Negócios; 
 Gerenciamento de Produtos, Serviços e Marcas; 
 Ética e Legislação: Trabalhista e Empresarial. 

 
8.1 PLANO DE NEGÓCIOS 
 
Basicamente, através do plano de negócios, devem-se identificar oportunidades, 
desenvolvê-las e torná-las tangíveis e rentáveis. O plano de negócio expõe o perfil 
empreendedor e intraempreendedor através do gerenciamento de fatores críticos de 
sucesso e fracasso dos empreendimentos. 
 
8.2 GERENCIAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E MARCAS 
 
Analisar e verificar a necessidade ou a utilização das técnicas de: 
 Produto: níveis e classificação de produtos; 
 Decisões sobre mix de produto, linhas de produto, marca, embalagem e 

rotulagem; 
 Ciclo de vida do produto; 
 Estratégias de marcas; 
 Administração de vendas, marketing de serviços, marketing industrial etc.; 
 Gerência de pessoas, gerência de serviços, gerência de atendimento; 
 Gestão de relacionamento com os clientes. 

 
8.3 ÉTICA E LEGISLAÇÃO: TRABALHISTA E EMPRESARIAL 
 
Identificar a ética, o direito e a moral como elementos condutores da plena execução 
dos negócios e suas relações com os diversos campos do direito. Para tal, sugerem-se 
temas como: 
 a abordagem da responsabilidade social, posturas éticas e de cidadania. 
 compreensão das noções teóricas fundamentais que precederam o estudo das 

sociedades mercantis e suas características; o direito de empresa, do 
empresário, da constituição de sociedade (comum e em conta de participação), 
da sociedade personificada, em nome coletivo, em comandita simples, da 
sociedade limitada, da sociedade em comandita por ações e sociedades 
cooperativas. 

 o entendimento dos tipos de obrigações mercantis, abrangendo o estudo das 
novas modalidades contratuais; os institutos jurídicos da falência e da 
concordata, institutos da intervenção e liquidação extrajudicial; direito sindical 
e direito coletivo; organização e representação dos trabalhadores; autonomia 
sindical; greve; negociação coletiva e contrato coletivo. 

 
9. 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. 


