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CRONOGRAMA E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

=> ETAPA 1 =  15 PONTOS (Data limite para lançamento: 15/04/2019) 

• ESCOPO:  

- Introdução: definição do problema ou situação geradora do projeto (problema, 

necessidade, desafio, oportunidade) 

- Justificativa: o porquê do projeto (que pode conter um diagnóstico da situação inicial) 

- Objetivos geral e específicos do projeto (porque e para que), contendo a definição 

da participação das outras disciplinas (período de 25 a 29/03/2019). 

- Abrangência: o foco do projeto 

Obs: O professor orientador deverá enviar para a assessoria pedagógica e coordenação de curso, 

uma cópia do escopo apresentado por cada grupo, até o dia 15/04/2019 

 

=> ETAPA 2 =  25 PONTOS (Data limite para lançamento: 27/05/2019) 

• DESENVOLVIMENTO - 20 pontos: 

O desenvolvimento de um trabalho deve ser construído de forma a refletir os seguintes aspectos: 

• É a principal parte do trabalho; 

• Apresenta discussão dos conceitos referentes e necessários à compreensão da temática 

de estudo; 

• Apresenta uma discussão das teorias e autores que foram utilizados para 

entender/compreender melhor a temática de estudo e esclarecer o problema e objetivos 

do trabalho, apresentando-os e relacionando-os; 

• Apresenta citações diretas e indiretas que devem ser exploradas para enriquecer e 

conferir confiabilidade e aprofundamento teórico. 

• Utiliza autores referência e bibliografia atualizada na área de conhecimento que está 

sendo investigada para aprofundamento das discussões e da argumentação que 

comporão a base conceitual e teórica do trabalho; 

• Pode ser divididaorganizada em tópicos (seções) e subtópicos (subseções) com a 

finalidade de melhor expor e organizar as informações. No entanto deve-se garantir 

uma ordem sequencial progressiva e lógica do trabalho; 

• E é composto das seguintes abordagens: 
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         Referencial teórico e/ou rede de tarefas : Apresenta e discute os conceitos referentes 

e necessários à compreensão da temática de  estudo, bem como teorias e autores utilizados 

para entender/compreender melhor a  temática de estudo e esclarecer o problema e objetivos do 

trabalho, apresentando-os e  relacionando-os. Utiliza autores de referência e bibliografia 

atualizada na área de conhecimento que está sendo investigada para aprofundamento das 

discussões e da argumentação que comporão a base conceitual e teórica do trabalho. Pode ser 

divididoorganizado em tópicos (seções) e subtópicos (subseções), com a finalidade de 

melhor expor e organizar as informações. No entanto deve-se garantir uma ordem 

sequencial progressiva e lógica do trabalho. 

 

          Metodologia:   destina-se a expor os meios dos quais o autor se valeu para a execução 

do trabalho. Identifica o tipo de estudo, local e cenário da pesquisa, período do estudo, 

população e amostra ou participantes da pesquisa, procedimentos e instrumentos de coletas de 

dados e aspectos éticos. 

           

         Objeto de estudos ou relato de atividades: identifica e descreve, de forma 

contextualizada, o alvo da pesquisa, aquele ou aquilo que foi estudado ou realizado. Visualiza 

o potencial da pesquisa por meio de outros ângulos do problema.  

 

• 1ª AVALIAÇÃO 360º - 5 pontos   

           -   Período de aplicação: 22 a 26/04/2019 

          - Os membros do grupo farão uma autoavaliação e avaliarão seus pares. A pontuação será 

individual, pois cada integrante do grupo fará jus a uma nota específica, onde o cálculo será 

feito da seguinte forma: em um grupo de 04 pessoas, de 0 a 5 minha autoavaliação foi 4, e dos 

meus colegas foram 2, 1 e 3 respectivamente. Minha nota final será 4 + 2 + 1 + 3 = 10/4 = 2,5  

 

=> ETAPA 3 =  35 PONTOS (Data limite para lançamento: 02/07/2019) 

 

● MOSTRA DE PROJETOS – 20 pontos 

Período: 10 a 12/06/2019 

As apresentações da Mostra de Projetos ocorrerão, para cada turma, no dia agendado pela 

assessoria pedagógica. 
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As atividades correspondentes a palestras, seminários, painéis, etc, que envolvam toda a turma, 

terão preferência sobre o uso do auditório e/ou salas adaptadas.  As demais atividades de stands, 

exposições, apresentações, etc, utilizarão, na Unidade Sede: hall e salas do 1º andar, espaços de 

convivência; na Unidade II: hall de entrada, salas e espaços de convivência. Para tanto, os 

professores orientadores deverão formalizar a solicitação do espaço a ser utilizado, bem como 

de estrutura necessária, até o 24/05/2019. 

 

As apresentações fechadas poderão utilizar os quatro horários e serão assistidas por turmas 

previamente convidadas (em acordo celebrado entre o professor da noite e o orientador do 

PIM), e as apresentações abertas à visitação ocorrerão no horário de 20 às 22 horas. Durante a  

Mostra de Projetos, o horário de intervalo das turmas será o mesmo, para que todos tenham a 

oportunidade de visitar os trabalhos. 

 

A Mostra de Projetos é aberta ao público, que será convidado pelos grupos participantes. 

 

Cada grupo deverá informar através de formulário próprio, no período de 27 a 31/05/2019, os 

dados referentes ao seu projeto, que serão disponibilizados no dia da Mostra. 

 

Os trabalhos serão avaliados por professores e/ou profissionais convidados pelo professor 

orientador de cada turma. Os professores deverão informar, no período de 27 a 31/05/2019, a 

relação de avaliadores (entre 2 e 4). 

 

● 2ª AVALIAÇÃO 360º - 5 PONTOS 

   Período = 24 a 28/06/2019 

 

● INTERDISCIPLINARIDADE – 10 PONTOS 

As disciplinas que participaram da construção do projeto, devem encaminhar até o dia 

28/06/2019, as notas atribuídas e alcançadas nas atividades. O orientador fará uma média das 

notas e sua proporção em relação a 10, para lançar a nota final. Caso não tenha havido 

nenhuma participação de outras disciplinas, os 10 pontos serão redistribuídos pelo 

orientador. 

=> ETAPA 4 =  25 PONTOS (Data limite para lançamento: 02/07/2019) 

• ANÁLISE DE RESULTADOS - 15 pontos:  
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Nessa seção, o autor expõe o obtido em suas observações ou atividades. Os resultados 

poderão estar expressos em quadros, gráficos, tabelas, fotografias ou outros meios que 

demonstrem o que o trabalho permitiu verificar. Os dados expressos não devem ser 

repetidos em mais de um tipo de ilustração. Propõe-se aqui, uma discussão de maior 

liberdade. Nessa fase, o autor, ao mesmo tempo que justifica os meios que usou para 

obtenção dos resultados, pode contrastar estes com os constantes da literatura pertinente.  

 

• CONSIDERAÇÕES FINAIS – 10 pontos 

            Parte final do trabalho. Nesta parte do trabalho devem ser apresentados os resultados 

alcançados. É a síntese dos principais pontos que serviram de base para a sua argumentação. 

Assim como a introdução, as considerações finais do artigo devem estar de acordo com o 

tamanho do trabalho. Deve ser baseada estritamente naquilo que os achados do trabalho (nas 

informações coletadas e no material consultado) possibilitam/permitem analisar e considerar. 

Não devem ser acrescentados elementos novos, que não fizeram parte do trabalho. Em um 

trabalho com 20 páginas as considerações finais deverão ter aproximadamente 01 (uma) e no 

máximo 02 (duas) páginas. 

 

             

ESTUDOS DIRIGIDOS 

 

As atividades de estudos dirigidos são realizadas semanalmente, conforme orientação do 

professor em formulário próprio. As atividades serão ou não pontuadas, a critério do 

professor, que deverá reservar uma parte dos pontos de cada etapa para essa finalidade. Os 

pontos serão atribuídos aos alunos que forem indicados no cabeçalho, pelo líder do grupo. 

O líder indicado pelo grupo, será o responsável por entregar a atividade e indicar os 

membros que farão jus à pontuação, o que significa que poderá não incluir um aluno 

presente naquela data, mas que não contribui, e incluir um aluno ausente naquela data, mas 

que participa e contribui com as atividades. Sendo assim, a pontuação não está relacionada 

à frequência, mas à participação percebida pelo grupo, representado pelo líder. 

 

Nas aulas referentes aos estudos dirigidos (que correspondem a 40 horas aula semestrais), 

o monitor indicado pela sala ficará responsável por coletar as assinaturas dos alunos 

presentes. A frequência será computada conforme as assinaturas na lista de presença. O 
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número máximo de faltas permitidas, incluindo as aulas de orientação com o professor e as 

aulas de estudos dirigidos, é de 20, independentemente do curso ou da carga horária da 

disciplina.   

 

 

 

 

 

 

 


