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PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR 
 
 
TEMA: 

O projeto descrito abaixo contempla os Cursos de Gestão 

de Tecnologia da Informação 

 

PIM V 
Proposta  
Aplicando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de 
gerenciamento de infra-estrutura, finanças em projetos de TI e 
economia e mercado, o aluno do PIM deverá analisar os indicadores 
de orçamento e data de entrega que são utilizados para medir a 
eficiência de um projeto desenvolvido. É interessante que seja 
destacado o porquê de muitas organizações de TI atribuem suas 
inabilidades em atender tanto ao orçamento quanto à data alvo de 
forma congruente ao escopo/requerimentos inicial(is) inadequado(s), 
escopo avançar lentamente e dificuldades em relação aos recursos. 
Deverão ser desenvolvidas soluções fundamentadas para atender 
binômio NO PRAZO & DENTRO DO ORÇAMENTO em projetos de TI. 
O aluno deve desenvolver o trabalho de forma a atender aos 
seguintes aspectos:  
 

• Capa;  
• Folha de rosto;  
• Resumo;   
• Sumário;  
• Introdução;  
• Desenvolvimento;  
• Conclusão;  
• Referências– Citar as fontes de pesquisa (bibliografia, nos 

moldes da ABNT).  
  
O PIM V abrange as disciplinas:   
 
Gerenciamento de Infraestrutura 
 
O aluno do PIM deverá demonstrar que possui recursos para gerir um 
departamento de TI, de formar lógica e física, o profissional deverá 
ser capaz de suportar e sustentar os negócios das organizações, com 
regularidade e segurança. 
 
Finanças em Projetos de TI 
 



O aluno do PIM deverá demonstrar que compreende o ciclo financeiro 
de vida dos projetos, reconhecer a importância da fase de avaliação 
financeira, montar um plano de gerenciamento financeiro e 
efetivamente coordenar as principais atividades relacionadas com 
finanças em projetos. 
 
Economia e Mercado 
 
O aluno do PIM deverá demonstrar que entende a teoria, os objetivos 
e os métodos da abordagem microeconômica e o modelo de 
desenvolvimento econômico. 
 
 
 

PIM VI 
Estrutura do trabalho  

 
Apresentar proposta técnica para implantação da rede de 
computadores e um sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) 
SIGE (Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, no Brasil) da 
empresa XPTO considerando-se que a matriz da empresa (local do 
processamento de dados) fica em São Paulo e existem 6 filiais nas 
cidades de Manaus, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e 
Brasília. 
 
As filiais Manaus, Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília são apenas 
representações comerciais da Matriz e, portanto, o número de 
usuários em rede não será superior a 20; 
A filial do Rio de Janeiro (cerca de 50 funcionários), possui site 
backup do database do sistema de SIGE da matriz São Paulo, 
observando as condições de replicação de dados como segue: 
 
O database (SQL) da matriz São Paulo possui o tamanho aproximado 
de 100Gb; 
 
O numero de transações diárias é cerca de 2.500; 
 
Todo ambiente da Matriz é classificado como missão crítica (pelo 
menos SLA 99,95); 
 
O ambiente das filiais (exceto Rio de Janeiro) a SLA pode ser mais 
flexível; 
 
Módulos do ERP/SIGE: 
recursos humanos 
vendas 
finanças 



 
Na matriz ficam os servidores de banco de dados, aplicações (entre 
elas o ERP), Internet, correio eletrônico, servidor de arquivos e 
servidor de impressão. 250 funcionários trabalham na matriz e tem 
acesso a todos os sistemas. 
 
O gerenciamento da infra-estrutura deve ser feito de forma eficiente 
para garantir a segurança da informação conforme classificação 
desejada. 
Todo o ambiente deve estar preparado para um crescimento de 50% 
num prazo de 5 anos Para o desenvolvimento do projeto escrito, o 
aluno deverá ter em mente que, no mínimo, deverão ser 
apresentados os tópicos abaixo: 
Topologia básica de distribuição dos equipamentos de rede, 
servidores, switches, roteadores, equipamentos de Telecom etc. Não 
é necessária a apresentação do plano de endereçamento IP; 
Modelagem de um Sistema de Informação para o negócio (pode ser o 
ERP), identificando as necessidades e apresentando as vantagens e 
os possíveis problemas de implementação. 
 

 
 
Determinar o planejamento estratégico de TI (o professor de 
planejamento estratégico irá definir qual abrangência); 
 



 
 
 
Demonstrar os princípios em segurança da informação. Análise de 
riscos. Leis, normas e padrões de segurança da informação. Auditoria 
de sistemas. Autenticação e controle de acesso. Aspectos 
tecnológicos da segurança da informação. Plano de continuidade do 
negócio. Boas práticas em segurança da informação. A segurança da 
informação tem que garantir a redundância e a disponibilidade 
adequada para garantir a operação de missão critica e ter uma 
política de segurança que respeite o processo PDCA; 
 

 
 
 
Definir recursos para gerir um departamento de TI, de formar lógica 
e física, o profissional deverá ser capaz de suportar e sustentar os 



negócios das organizações, com regularidade e segurança. As 
principais atividades dos discentes incluem: planejamento, pesquisa, 
criação e execução de projetos. 
 
Apresentar os conceitos e as ferramentas relacionados às pessoas, 
assim como agir sobre as relações que se estabelecem, dentro de 
uma organização, entre os indivíduos e grupos/organizações e seus 
fatores determinantes. 
 
 

 
 
Apresentar a teoria, os objetivos e os métodos da abordagem 
microeconômica e o modelo de desenvolvimento econômico. 
 
Indicar e justificar o uso do SLA para o projeto, destacando as 
ferramentas envolvidas para medi-lo; 
 
O PIM VI abrange as disciplinas: 
 
Modelagem de Sistema de Informação: 



 
O aluno do PIM deverá demonstrar que obteve conhecimentos para 
aplicar a modelagem de um sistema de Informação, identificando as 
necessidades e apresentando as vantagens e os possíveis problemas 
de implementação. 
 
Gestão Estratégica de Recursos Humanos: 
 
O aluno do PIM deverá demonstrar que compreende os conceitos e as 
ferramentas relacionados às pessoas, assim como agir sobre as 
relações que se estabelecem, dentro de uma organização, entre os 
indivíduos e grupos/organizações e seus fatores determinantes.. 
 
Planejamento Estratégico de TI: 
 
O aluno do PIM deverá demonstrar que obteve conhecimentos para 
demonstrar os conceitos básicos de informática; evolução do uso da 
TI e sua influência na administração; benefícios; negócios na era 
digital; administração de TI. Ênfase na visão estratégica da 
tecnologia, em vez de se prender às questões técnicas. 
 
Segurança da Informação: 
 
O aluno do PIM deverá demonstrar que está capacitado a abordar os 
princípios em segurança da informação. Análise de riscos. Leis, 
normas e padrões de segurança da informação. Auditoria de 
sistemas. Autenticação e controle de acesso. Aspectos tecnológicos 
da segurança da informação. Plano de continuidade do negócio. Boas 
práticas em segurança da informação. 
 

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 

Obrigatório 

Obrigatório 



Sumário Obrigatório 

Textuais Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Pós-textuais Referências Obrigatório 
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