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INTRODUÇÃO
Esta monografia,

constituida pelos seis trabalhos integradores (P.I.s) é

apresentada à Faculdade de Tecnologia Deputado Waldyr Alceu Trigo – Fatec
Sertãozinho como requisito parcial à obtenção do título de tecnólogo em Gestão
Empresarial.
As Atividades Autônomas de Projeto – AAP – são atividades curriculares que
visam ao desenvolvimento de projetos por parte dos estudantes. Dentre as
Atividades Autônomas de Projeto

(AAP’s),

encontram-se

os Projetos

Interdisciplinares (PI’s) que, ao longo do curso, deverão ser desenvolvidas 440
horas de Atividades Autônomas de Projetos, constituindo-se em atividades
integradoras de conteúdo.
O objetivo dos Projetos Interdisciplinares (P.I.s) é integrar os conjuntos de
conhecimentos de determinados componentes curriculares no desenvolvimento
de projetos práticos e/ou aplicados. Os componentes curriculares integradores
são:

Informática

Aplicada

à

Gestão,

Comportamento

Organizacional,

Organização Sistemas e Métodos, Planejamento de Marketing, Gestão de
Projetos Empresariais e Desenvolvimento de Negócios. Cada componente
curricular exigirá 80 horas de trabalho autônomo do estudante, exceto
Informática Aplicada à Gestão com 40 horas.
Como consta do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o Projeto
Interdisciplinar – PI – constitui-se em um meio ou instrumento pedagógico para
o aprimoramento da aprendizagem via interdisciplinaridade - integração e
relacionamento dos conteúdos de disciplinas que compõem os semestres do
curso – integração teoria e prática por meio da aplicação do conhecimento
adquirido em sala de aula - à realidade.
O Projeto interdisciplinar - PI - visa a contribuir para desenvolver nos alunos
as competências requeridas dos gestores, dentro da expectativa de que, no
mercado de trabalho, eles poderão atuar em funções executivas, em funções
especializadas relativas às variadas práticas de gestão requeridas pelas
organizações e como empreendedores (de negócios próprios) e a favorecer aos
alunos um meio de reflexão crítica da realidade a partir dos fundamentos teóricos
das disciplinas do semestre letivo e da observação, descrição e análise de
importantes temas e desafios, que cercam o campo da Gestão Empresarial de

negócios, em uma situação real.
Esta monografia foi desenvolvida da seginte maneira: O P. I. I foi realizado
na empresa _________________; o P. I. II, na empresa __________________;
o P. I. III, na empresa ___________________________; o Iv, na empresa; o V
na empresa ____________________________, e o P. I. VI – plano de negócios,
foi elaborado com base na criação da empresa __________________ .
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