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Projeto Integrado Multidisciplinar - PIM 

 

A educação tecnológica deve manter um equilíbrio entre os aspectos 
teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e 
conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional 
de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram 
perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica. 

 
O Professor do PIM desempenha um papel integrador, motivador e 

organizador na implantação das matrizes curriculares, buscando favorecer a 
correlação dos conteúdos. No dimensionamento da carga horária de cada 
componente curricular buscou-se a adequação ao desenvolvimento dos 
conteúdos programáticos previstos. 

 
As disciplinas são integradas com estudos de caso, e na disciplina 

denominada Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM), isso acontece ao longo do 
curso, sendo o conteúdo programático embasado numa correlação entre as 
disciplinas. 
 

A previsão da apresentação dos Projetos Integrados ligados às 
disciplinas da matriz curricular objetiva garantir o desenvolvimento de projetos 
integradores entre os componentes curriculares. Assim, visando propiciar um 
momento de avaliação, o aluno irá aplicar de forma integrada os conteúdos de 
diversas disciplinas que compuseram o semestre, por meio dos Projetos 
Integrados Multidisciplinares - PIM, com uma carga horária de 100 horas, 
totalizando 600 horas ao final do curso.  
 
Objetivos 

 

 Favorecer aos alunos ingressantes a imersão no contexto de uma 
organização visando a um refinamento dos conceitos relacionados à 
estrutura e as práticas de gestão organizacional; 

 Descrever aspectos das práticas de gestão organizacional, estrutura, 
comunicação, aspectos éticos - legais e mercadológicos. 

 Identificar lacunas na prática da organização em estudo, a partir dos 
conceitos teóricos desenvolvidos em sala de aula.  

 

O PIM – Projeto Integrado Multidisciplinar proporciona ao aluno a 
aplicação dos conhecimentos apreendidos nas disciplinas do semestre, através 
da imersão no contexto de uma organização, visando o refinamento dos 
conceitos relacionados à estrutura e as práticas de gestão organizacional. 
 
1. A apreciação e avaliação dos trabalhos entregues no final de cada semestre 

serão realizadas pelo Professor orientador do PIM. 
2. Os trabalhos não serão mais aceitos após o término da data limite de envio 

definida no calendário escolar em cada semestre.  
3. O PIM só será aceito se o aluno enviá-lo conforme orientações 

apresentadas ao discente, que serão apresentadas ao mesmo no início do 
semestre. Não serão aceitos trabalhos enviados via e-mail, correio, fax, etc. 



4. Os relatórios enviados deverão estar no formato.DOC (documento Microsoft 
Word), ou formato. PDF (documento do Adobe Acrobat). 

5. O Projeto deverá ser desenvolvido individualmente. 
 
Procedimento de Entrega e Validação do Trabalho 

 
1. Caberá ao Professor do PIM validar o trabalho com a respectiva nota dentro 

da data de entrega, ou não validar caso o trabalho não atenda as 
exigências do modelo.   

2. Caso o Professor valide o trabalho do aluno dentro da data de envio, a nota 
será lançada via secretaria a partir de preenchimento, pelo professor 
orientador, de Ata/Fromulário próprio; 

 
Conforme informado anteriormente, a apreciação e avaliação dos 

trabalhos serão feitas por uma equipe coordenada também pela Coordenação 
de Curso.  
 
Observação 
 

O aluno deverá identificar uma organização no mercado e analisá-la, 
apresentando como conteúdo do Projeto, as informações referentes às 
disciplinas focadas. 

 
Material de Apoio: 

 Conteúdo das Aulas. 

 Modelo de Relatório do PIM (a seguir) 
 
 
Informações sobre o Modelo de Relatório do PIM 
 

Itens Observações 

A – Capa 1. Nome da Instituição 
2. Nome completo do Aluno 
3. Nome da empresa/tema do trabalho, seguida da 
nomenclatura do PIM. 
 

B – Folha de Rosto 1. Nome completo do Aluno 
2. Nome da empresa/tema do trabalho, seguida da 
nomenclatura do PIM. 
 

C – Resumo 1. O aluno deverá fazer um resumo do trabalho, com no 
máximo 20 linhas. 

D – Sumário 1. De acordo com as solicitações do Trabalho, o aluno 
deverá inserir o assunto, seguido da página a qual o texto 
se refere. 

E – Pesquisa 
 

1. Informações da Pesquisa conforme Modelo 
apresentado. 

 


