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ABERTURA DE EDITAL DE EXECUÇÃO DE 
PROJETO DE DOCENTE 

2015/1 

 
A Coordenação do Curso de Marketing, por intermédio do Escritório Experimental 

de Marketing e no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares torna público, 
para os alunos interessados que se encontram abertas as inscrições para a seleção dos 
candidatos ao Projeto de Pesquisa de Satisfação Posto Forte, para exercício no semestre 
letivo de 2015.1, meses 3 e 4 e que se realizará segundo as condições especificadas a 
seguir: 

 

I. Objetivos Gerais 

O objetivo geral do Projeto de Pesquisa de Satisfação Posto Forte do Escritório 
Experimental de Marketing, da Coordenação de Marketing do Centro Universitário do 
Norte – Uninorte/Laureate é oportunizar aos alunos vivência na atividade de Pesquisa de 
Mercado. 

 

II. Elegibilidade  

Poderão participar da Seleção para a monitoria os alunos a partir do 2o período, 
devidamente matriculados no ano-período 2015.1, no Curso de Marketing do Centro 
Universitário do Norte – Uninorte/Laureate. 

 
III. Vagas 

O Projeto de Pesquisa de Satisfação Posto Forte, do Curso de Marketing do Centro 
Universitário do Norte – Uninorte/Laureate oferecerá 15 vagas para o proposta no Anexo 
1. 

 
IV. Inscrições 

As inscrições para Seleção para a monitoria deverão ser realizadas no Escritório 
Experimental de Marketing ou na Coordenação do Curso de Marketing, mediante o 
preenchimento de formulário específico (Formulário 1), no período de 11 a 18 de 
março de 2015, impreterivelmente.  

 
V. Requisitos para inscrição 

O candidato ao Projeto deverá atender os seguintes requisitos: 
a. ter cursado o segundo semestre letivo de 2014;  
d. apresentar disponibilidade de horário para dedicar-se ao Projeto. 
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VI. Processo Seletivo 

A execução do processo seletivo para as vagas de Pesquisador é de 
responsabilidade da Coordenação do Programa de Extensão do Curso de Marketing do 
Centro Universitário do Norte – Uninorte/Laureate e Escritório Experimental de Marketing. 

a. o processo seletivo se dará de acordo com as informações constantes do 
formulário 1. 

VII. Classificação 

a. os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme a 
somatória dos pontos obtidos nos critérios apresentados nos QUADROS 1, 
2 e 3 e calculados de acordo com a fórmula abaixo: 

 
 
QUADRO 1 
 

CRITÉRIO HORAS/SEMANA PONTUAÇÃO 

Disponibilidade de 
Horário 

Até 2 h 2,0 

De 2h a 4 h 3,0 

De 4h a 5h 4,0 

Acima de 5h 5,0 

 

QUADRO 2 

CRITÉRIO NÍVEL/ Participação 
em trabalhos 

PONTUAÇÃO 

Experiência em 
Pesquisa de Mercado 

Nenhuma 0,0 

Razoável (até 2 
trabalhos) 

2,0 

Média (entre 2 e 4 
trabalhos) 

3,0 

Alta (acma de 4 
trabalhos) 

4,0 

 
 

b. em caso de empate entre candidatos, para o desempate serão utilizados os 
critérios abaixo e na seguinte  ordem: 

i. já ter cursado a disciplina Pesquisa de Mercado; 
ii. melhores notas na disciplina Pesquisa de Mercado; 
iii. Persistindo o empate os candidatos empatados passarão por entrevista com 

o Professor (a) Orientador (a) do projeto e ficará a cargo deste a opção por 
um ou outro. 
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VIII. Do Resultado da seleção 

O resultado da seleção de será divulgado dia 20 de março 2015, e a relação 
dos selecionados estarão em lista disponibilizadas na Coordenação do 
Curso. 

 
IX. Convocação 

a. Os candidatos selecionados deverão apresentar RG e CPF, bem como 
preencher e assinar o Termo de Compromisso (Formulário 2), junto à 
Coordenação do Curso.  

b. Os candidatos que forem chamados e não puderem assumir 
satisfatoriamente as atividades do Projeto, por questões de disponibilidade 
de horário ou outras verificadas pela Coordenação responsável, serão 
imediatamente substituídas, segundo a ordem da listagem oficial.  

a.  Os alunos participantes do projeto receberão 30 (trinta) horas adicionais 
para composição do currículo acadêmico. 

 
X. Disposições Finais 

a. O Pesquisador poderá ser excluído do Projeto, em caso de desempenho 
insatisfatório, sob avaliação do Professor (a) Orientador (a). 

b. Os casos omissos serão solucionados pela Coordenação do Curso.  
a. Ao final do Projeto o Pesquisador deverá preencher o relatório (Formulário 3) 

e enviar para seu professor orientador. 

Professor Orientador do Projeto de Pesquisa de Satisfação do Posto Forte 
do Curso de Marketing. 

 

PROFESSOR CURSO DISCIPLINA/ PROJETO 
QTDE 

VAGAS 

Carlos Freire MARKETING Escritório Experimental de Marketing 15 
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ANEXO 1 
 

Projeto de Pesquisa de Mercado Posto Forte. 

Introdução 

A Coordenação de Marketing /Uninorte foi procurada por empresa privada do ramo de 

combustíveis, com o objetivo de estabelecer parceria entre a empresa e a Instituição para realização 

de Pesquisa de Satisfação junto aos clientes da mesma. 

Justificativa 

Considerando a concomitante implantação do Escritório Experimental de Marketing e o fato de que 

tal realização é interessante como atividade prática para os alunos, desenvolvemos o presente 

projeto com o objetivo de aceitar a solicitação do Sr. Rafael e realizar o trabalho proposto. 

Para tal desenvolveremos um Projeto de Pesquisa a ser operacionalizado pelos alunos do curso de 

Marketing, durante o mês de março. O projeto seguirá todos os passos de uma pesquisa de mercado 

“profissional” e contará com a participação de, no máximo, 15 alunos. 

Ao término do projeto esses alunos deverão repassar para a classe as impressões sobre o 

desenvolvimento do trabalho, assim como apresentar a metodologia e resultado da pesquisa. 

Etapas do Trabalho 

1. Edital de Apresentação do Trabalho e Convocação; 

2. Seleção dos alunos; 

3. Treinamento dos alunos; 

4. Execução do trabalho e 

5. Apresentação ao cliente e à classe. 

Roteiro Operacional 

1. Reunião com Gerente de Marketing da empresa para detalhamento dos objetivos de 

marketing (fase de definição do problema de marketing); 

2. Verificação das características do Posto: número de filiais, número de empregados, horário 

de funcionamento, fluxo de clientes (diário, semanal, mensal/ filial), sistema de trabalho e 

outros que os pesquisadores julgarem necessários; 

3. Reunião entre os pesquisadores para definição de quais informações serão necessárias 

para atender à solicitação do cliente; 
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4. Pesquisa de dados secundários sobre o assunto para maior esclarecimento sobre o tema da 

pesquisa e conhecimento do mercado (fase de definição do problema de pesquisa); 

5. Definição do tamanho da amostra, variação percentual e índice de confiabilidade; 

6. Elaboração do questionário (considerando o que já foi feito pelo Gerente de Marketing); 

7. Apresentação e discussão do questionário ao Gestor; 

8. Realização de teste piloto com algumas entrevistas; 

9. Avaliação do teste piloto; 

10. Realização do trabalho de campo considerando períodos específicos; 

11. Avaliação dos questionários; 

12. Tabulação dos dados; 

13. Análise dos resultados; 

14. Elaboração do Relatório e 

15. Apresentação do relatório.  
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FORMULÁRIO 1 

 

ESCRITÓRIO EXPERIMENTAL DE MARKETING 
 

ESCOLA DE NEGÓCIOS, COMUNICAÇÃO E DIREITO 
COORDENAÇÃO DE MARKETING E GESTÃO DA QUALIDADE 

              

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM PROGRAMA - EEM            Inscrição no:_______________ 

PROGRAMA Pesquisa de Satisfação  

PERÍODO de: ___/___/___ a: ___/___/___     

PARCEIRO   

              

Nome:   

Endereço:   

Bairro:   CEP:   

Cidade:   UF       

Fone: ___ _________ e-mail:   

Curso   Disciplina   

Turma   Matrícula   

Disponibilidade de Horários 
Dias:   

Horário:   

Descreva os motivos que o levaram a se interessar pelo Programa 

 

Tem algum conhecimento sobre o assunto do programa? 

 
 
 

Observações que queira fazer. 

 

Preencha todos os dados e encaminhe ao Escritório Experimental de Marketing/ 
Coordenação de Marketing. 

  
     

  
  

     
  

  
     

  
_____________________________ _____________________________ 

Local e data Assinatura 
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