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PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR 
 
 
TEMA: 

O projeto descrito abaixo contempla os Cursos de Gestão 

de Tecnologia da Informação 

 

1. Estrutura do trabalho do PIM I 

 
O aluno deverá avaliar as possíveis aplicações dos 

conhecimentos adquiridos das disciplinas do semestre na 

funcionalidade normal de uma empresa. 

Deverá também avaliar como serão utilizados estes 

conhecimentos, nos futuros desenvolvimentos dos sistemas de 

informação na operação de uma empresa. 

O aluno deverá elaborar um relatório contendo as conclusões 

obedecendo as seguintes instruções.:  

- Seguir as orientações de elaboração do PIM. 

- Relacionar os pontos levados em consideração para a 

preparação das conclusões. 

- Descrever como chegaram às conclusões relatadas. 

- Citar as fontes de pesquisas de acordo com as normas da 

ABNT. 

 

1.1 O PIM I abrange as disciplinas:   
 

 Estatística; 

 Comunicação Aplicada. 

 



1.1.1 Estatística 

Apresentar as aplicações em uma empresa em futuros 

desenvolvimentos de informação dos itens abaixo: 

Medidas de tendência eventual 

Medidas de dispersão 

• Desvio médio simples  

• Variância e desvio padrão  

• Interpretação do desvio padrão 

• Amostragem 

• Estimadores 

 

1.1.2 Comunicação Aplicada 

 

Descrever o modo de operação nas comunicações da empresa. 

Relatórios, atas, cartas comerciais, memorandos, ofícios, 

requerimentos. Descrever a Comunicação interna na empresa. 

Comunicação externa na empresa. Comunicação interpessoal no 

trabalho em equipe. 

• Estrutura da função comunicação na empresa. Ela 

existe formalmente? Existem atribuições específicas, como por 

exemplo: porta-voz, relações públicas, ombudsman etc? 

• Qual a importância que a alta gerência dá a função 

comunicação? 

• A empresa desenvolve algum tipo de planejamento 

de sua comunicação? 



• Descrição geral dos sistemas de comunicação 

existentes e utilizados pela empresa para a comunicação com 

seus diversos públicos; 

• Quais os instrumentos, ferramentas, veículos de 

comunicação utilizados; 

• Comunicação interdepartamental; 

• Participação e preocupação institucional; 

• Fluxo da comunicação (ascendente, descendente, 

horizontal e centralizada). 

 

2. Estrutura do trabalho do PIM II 

 
O aluno deverá descrever o papel da área de sistemas de 

informação em termos de seu significado e importância no alcance 

dos objetivos e desenvolver o trabalho de forma a atender aos de 

sustentabilidade da empresa. 

• Introdução; 

• Descrição da organização pesquisada para avaliar os 

conhecimentos adquiridos; 

• Importância de um sistema de informação para a 

organização pesquisada; 

• Quais os tipos de sistemas de sistemas operacionais 

e computadores que a organização utiliza 

• Identificar se a empresa se preocupa com 

desenvolvimento sustentável; 



• Conclusão. 

2.1 Estrutura Organizacional 

Esta parte do trabalho deve conter informações relevantes 

sobre a organização escolhida para a investigação. Deve relacionar 

pelo menos os seguintes itens: 

• Denominação e forma de constituição; 

• Dados e fatos relevantes da origem da organização; 

• Natureza e ramo de atuação; 

• Informações sobre o porte da empresa; 

• Relação das filiais, caso haja; 

• Número de funcionários; 

• Principais produtos; 

• Principais fornecedores, principais insumos, 

matérias-primas e serviços por eles fornecidos; 

• Principais mercados e principais segmentos desses 

mercados onde se encontra o cliente-alvo; 

• Principais concorrentes da organização e aspectos 

relevantes de cada um; 

2.2. O PIM II abrange as disciplinas:  
 Princípios de Sistemas de Informação; 

 Organização de Computadores; 

 Desenvolvimento Sustentável; 

 Fundamentos de sistemas operacionais. 

2.2.1 Princípios  de Sistemas de Informação 



 

Analisar a situação atual da empresa estudada e verificar a 

necessidade de uma estruturação ou reestruturação (se for o caso) e 

organização do sistema de informação para atender os resultados 

planejados pela empresa. 

 

2.2.2 Organização de Computadores 

Identificar os componentes básicos de um computador para 

aplicação de suas atividades. Caracterizar os fundamentos para 

operação de editores de texto, planilhas eletrônicas, geradores de 

apresentações, apresentarem os objetivos e conceitos de sistemas de 

informações e seu papel dentro das organizações.  . 

2.2.3 Fundamentos de sistemas operacionais. 

Identificar a importância dos conhecimentos sobre sistemas 

operacionais na organização observando os seguintes itens: 

- Gerenciamento  de Processos; 

- Gerenciamento de memória; 

- Sistemas de Arquivo; 

- Gerenciamento de Entrada e Saída 

2.2.4 Desenvolvimento Sustentável 

Indicar e apresentar se há na empresa visão fundamentada 

quanto à possibilidade de estabelecer relações entre desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento sustentado. 

 

MATERIAL DE APOIO:  
 

 Conteúdo das aulas 

 Modelo de relatório do PIM 



  

ANEXO 01 
 

INSTRUÇÕES PARA FORMATAÇÃO GRÁFICA 
 

ASPECTOS GERAIS: 

Margens: 

Superior e Esquerda:  3,0 cm 

Inferior e Direita:  2,0 cm 

 

Espaçamento entre linhas e Parágrafos: 
O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 linha, correspondendo à 
cerca de 1,2 cm entre as linhas. NOTA: Embora a padronização do 
espaçamento pela NBR 14724:2002 seja por espaçamento 
entre linhas duplo, adotaremos o espaçamento entre linhas 
em “um e meio”. 
É usual que o espaçamento entre parágrafos deve ser o dobro do 
existente entre as linhas. No caso de utilização de editor de textos 
(Word), no menu Formatar\Parágrafo\Recuos e Espaçamentos, definir 
a medida 12 pontos DEPOIS. 

O início do texto de cada parágrafo deve ficar 1,5 cm, a partir da 
margem esquerda. Pode-se optar em definir o recuo especial para a 
primeira linha, utilizando os recursos do editor de textos. 

As citações longas, as notas, as referências e os resumos em 
vernáculo e em língua estrangeira devem ser digitados em 
espaço simples. 
Escrita: 

Recomenda-se utilização de Fonte ARIAL ou TIMES NEW ROMAN 
tamanho 12 para o corpo do texto e tamanho 10 para citações 
longas (mais de 3 linhas) e notas de rodapé, bem como alinhamento 
Justificado. 

Paginação: 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser 
contadas seqüencialmente, mas não numeradas. A numeração é 
colocada, a partir da primeira folha da parte textual - INTRODUÇÃO, 
em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha. Havendo 



apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira 
contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.  

 

ESTRUTURA DO TRABALHO: 

Estrutura Elemento Condição 

Pré-textuais Capa 

Resumo 

Sumário 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Textuais Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Pós-textuais Referências Obrigatório 

 

 


