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DISCIPLINA 
Projeto Integrador: Gestão de 

Projetos 
CH 99h PERÍODO 2019 

CURSOS Tecnólogos em Negócios e Hospitalidade 

DOCUMENTO Manual de Prática VERSÃO 10/01/2019 

 
 

1. EMENTA 

Aborda a implementação de projetos por meio de modelagem e gestão de projetos. 

Estuda métodos e técnicas como PMI, PMBOK, mapeamento e acompanhamento dos riscos 

de projetos, definição do perfil do gerente de projetos, análise de informações dos projetos 

e desenvolvimento de relatório de implementação de projetos. Discute ainda a gestão da 

mudança organizacional.  

 

2. OBJETIVOS 

 

Será priorizado o desenvolvimento de projetos e de práticas, nos quais o estudante 

vai aplicar as competências e habilidades desenvolvidas nas aulas presenciais de Gestão de 

Projetos, com o propósito de contextualizar e resolver os diversos tipos de situações 

relacionadas ao ambiente de negócios das empresas.  

Os objetivos do Roteiro do Projeto Aplicado III são:  

 Complementar o processo de articulação entre a teoria e a prática no processo de 

construção do conhecimento; 

 Favorecer condições pedagógicas de exercício e articulação de habilidades e permitir 

a familiarização do estudante com a realidade social e econômica do trabalho, 

aproximando os conhecimentos acadêmicos das práticas de mercado; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais e das habilidades 

necessárias à construção da competência profissional, propiciando a formação de 

profissionais mais empreendedores e capazes de adotar métodos e processos 

inovadores, novas tecnologias e estratégias alternativas;  
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 Aprofundar conhecimentos acerca dos fenômenos organizacionais e profissionais, 

assim como suas inter-relações com a realidade social, na sua totalidade; 

 Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, adequando-os às 

constantes inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas. 

 Capacitar o estudante na formulação e execução de projetos organizacionais, na 

busca do desenvolvimento de melhorias em processos; produtos; equipes; 

consultoria.   

 

3. CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Considera-se que o indivíduo apresenta competência profissional quando constitui, 

articula e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas não 

só rotineiros, mas também, inusitados em sua área de atuação. Desta forma, age de modo 

eficaz diante de cenários inesperados, superando os resultados alcançados pela experiência 

acumulada. Este movimento converte-se em hábito e, então, o profissional atua de modo 

mais criativo e promove intervenções transformadoras. 

O desenvolvimento de competências profissionais deve proporcionar condições de 

aplicabilidade prática, com foco na valorização do desenvolvimento de capacidades e do 

aprimoramento de habilidades para a atuação no mundo do trabalho, estimulando a 

mobilidade entre múltiplas atividades produtivas, aspecto imprescindível numa sociedade 

cada vez mais complexa e dinâmica em suas descobertas e transformações. 

Sob essa perspectiva, os Roteiros do Projeto são resultantes de um processo que 

envolve a oferta de recursos tecnológicos e infraestrutura diferenciada para a 

experimentação no mundo dos negócios, onde o aluno é o principal ativo do processo. Nas 

disciplinas de Laboratório de Gestão, condicionantes dos Projetos Aplicados, serão utilizadas 

metodologias ativas de aprendizagem, tais como simulações empresariais e dinâmicas de 

grupo, que permitirão o conhecimento necessário para o desenvolvimento de competências 

e habilidades práticas. A Figura abaixo representa esta concepção pedagógica, que culmina 

na disciplina de Projeto Aplicado. 
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4.  ESTRUTURA BÁSICA DO RELATÓRIO 

 

Para a disciplina de Projeto Aplicado III será elaborado um relatório referente a um 

Plano de Projeto. O objetivo deste plano de projeto é apresentar como o fluxo de interações 

irá prosseguir durante a criação do projeto de maneira completa, com o máximo de clareza e 

fundamentação. Este documento servirá de referência básica para o decorrer da criação do 

produto, na qual, todo o projeto está relacionado. 

TÍTULO DO TRABALHO 

RESUMO DO PROJETO 

Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais as principais entregas 

serão produzidas. Está capítulo deve abordar os itens descritos abaixo: 

4.2.1.  Justificativa do Projeto 

Neste item deverá ser descrito a razão pela qual o projeto está sendo desenvolvido. É 

importante analisar os aspectos do Passado, as dores e necessidades. Descreva a situação 

atual e o que motivou a realização do projeto.  

4.2.2.  Objetivo do Projeto 

Neste tópico o aluno deverá elaborar o Objetivo Smart para o projeto, é necessário criar 

objetivos de forma clara com o direcionamento necessário de onde se deve chegar com a 

implementação do projeto. Definir quais são suas metas, quando atendê-las e quem são os 

responsáveis (DORAN, 1981). 
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Para a definição de um objetivo SMART é necessário abordar os seguintes pontos: 

Specific: Específico; 

Measurable: Indicador e meta; 

Assignable: Quem; 

Realistic: Realístico; 

Time-related: Quando. 

 

CAPÍTULO 1: Apresentação/Introdução 

O estudante deverá explicar o projeto que deseja desenvolver. Através das teorias 

abordadas em sala de aula. Realizando um projeto baseado nas áreas do PMBOK. 

Recomenda-se que a introdução apresente uma descrição resumida e objetiva da 

delimitação da situação-problema, indicando sua oportunidade e relevância para o contexto 

organizacional. Deve, portanto, conter: 

(a) indicação de estudos e projetos já implantados em outras organizações ou 

contextos similares, destacando-se as melhores práticas relacionadas à situação-

problema/oportunidade investigada, as lacunas percebidas na organização/realidade de 

estudo, evidenciando que o problema exige uma solução; 

(b) a explicação da existência de uma oportunidade para o desenvolvimento de 

soluções junto à organização ou situação, bem como a forma como tal oportunidade pode 

ser explorada e desenvolvida, visando à obtenção de resultados superiores; 

(c) os objetivos específicos do relatório (de 3 a 5); 

(d) a apresentação da estrutura do relatório que será escrito. 

 

4.3.  CAPÍTULO  2 - ESCOPO DO PROJETO 

4.3.1.  Escopo do Projeto 

Segundo o Guia PMBOK®, o escopo de um projeto consiste no detalhamento do trabalho 

necessário que deve ser realizado para produzir e entregar um produto, serviço ou resultado 

que atendam aos requisitos, características e funções especificadas para o sucesso do 

projeto. Assim, é no escopo que se define claramente o que está e o que não está incluído 



 

5 
 

no projeto. Neste item os alunos deverão descrever qual o escopo do projeto listando e 

descrevendo quais os Requisitos e características do produto, serviço ou resultado devem 

ser produzidos e entregues pelo projeto. 

 

4.3.2. Entregas do Projeto 

Segundo o Guia PMBOK®, entregas são produzidas como resultados de processos 

executados para completar o trabalho planejado no plano de gerenciamento do projeto, 

qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço exclusivo. As entregas 

devem ser verificáveis e devem ser produzidas para marcar a conclusão de um processo, 

uma fase ou um projeto. 

Neste item o aluno deverá realizar o detalhamento das principais entregas e atividades que 

devem ser realizadas durante a execução do projeto. O quadro abaixo pode auxiliar o aluno 

na estruturação das entregas do projeto. 

 

Entregas Data 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.3.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

http://escritoriodeprojetos.com.br/requisito
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Segundo o Guia PMBOK® a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), ou WBS, work breakdown 

structure, define de forma estruturada as entregas do projeto e sua decomposição 

em Pacotes de trabalho.  A EAP fornece uma visão estruturada das entregas do projeto e é 

um ótimo instrumento para alinhar o entendimento do projeto e integrar todas as áreas. 

Neste item o aluno deverá estruturar a EAP do projeto, é importante tomar como a linha 

base para a EAP as estregas que foram levantadas no tópico anterior, e a partir destas 

entregas, estruturas pacotes detalhados de tarefas que devem ser realizadas para que a 

entrega seja finalizada. 

Abaixo segue um exemplo de uma EAP de um projeto de Reforma da Casa para utilizar como 

parâmetro para elaboração. 

 

 

4.4.  CAPÍTULO  3 - CRONOGRAMA DO PROJETO 

A definição do cronograma do projeto é o principal meio para a gestão do tempo de um 

projeto. Esta ferramenta estabelece os marcos de início e conclusão de uma atividade, 

desenvolvendo uma cadeia sequencial e lógica para execução das mesmas. O principal 

objetivo do cronograma é garantir que as atividades sejam finalizadas dentro do prazo 

definido garantindo as entregas do projeto, mantendo o cliente satisfeito. 

Neste item o aluno deverá elaborar o cronograma do projeto. A partir do detalhamento dos 

pacotes estabelecidos na EAP, o aluno deverá colocar as atividades em sequência lógica 

https://escritoriodeprojetos.com.br/pacote-de-trabalho
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definindo o tipo de relacionamento entre elas, bem como definindo os prazos para execução 

das mesmas. O aluno deverá elaborar o gráfico de gantt do projeto. 

Abaixo segue um exemplo de um gráfico de gantt de um projeto com os prazos das 

atividades estabelecidos em uma escala semanal. 

 

4.5. CAPÍTULO 4 – ORÇAMENTO DO PROJETO 

Segundo o PMBOK, a área de gestão de custos em projetos refere-se ao processo de estimar, 

alocar e gerenciar os gastos de um projeto. Ele permite a realização da projeção das 

despesas futuras, com o objetivo de garantir que o orçamento do projeto finalize dentro das 

estimativas de budget. 

Neste item o aluno deverá realizar a estimativas de custos. Elaborar a estimativa de recursos 

que serão consumidos durante o projeto. Por exemplo, número de funcionários, se será 

preciso contratar terceiros, se os equipamentos que a empresa possuí serão suficientes ou 

se é preciso adquirir novos, quais materiais serão necessários etc. Realizar um planejamento 

recursos minucioso, detalhando também a quantidade de cada item que será utilizado. Após 

o planejamento de recursos, deverá ser realizada a estimativa de custos. Importante atentar 

que, esse valor não deve ser aleatório, e deve ser determinado por meio de um estudo de 

quanto custará cada recurso necessário. 

Abaixo segue um exemplo meramente ilustrativo: 

ITEM VALOR 

Custo com pessoal R$ 8.000,00 

Custo com equipamentos R$ 5000,00 

Suporte administrativo R$ 2.000,00 
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Total R$ 15.000,00 

 

4.6.  CAPÍTULO 5 - ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

4.6.1. Contatos Externos 

Neste item será necessário descrever os contatos administrativos e gerenciais entre a equipe 

de projeto e organizações específicas. Use a tabela abaixo.  

 

Organização Contato 

Cliente: <Nome> <Nome> 

  

<etc.>  

 

4.6.2. Estrutura Interna 

Descreva a estrutura interna do projeto e como o projeto se relaciona com o resto da 

organização. Inclua funcionários que são gerenciados como parte deste projeto.  

 

 

Organograma da equipe do projeto 

 

4.6.3. Papéis e Responsabilidades 

Identifique e defina as responsabilidades de cada membro da equipe de projetos. Use a 
tabela abaixo como exemplo.  
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Papel Responsabilidade Pessoa 

Gerente de Projeto Definição Nome 

Consultor técnico Definição Nome 

<etc.> <etc.>  

Tabela x.  Papéis e Responsabilidades do Projeto 

4.7. PLANO BASE DO PROJETO 

4.7.1. Plano Inicial  

Descrever qual será o passo a passo para a realização do projeto. Podem apresentar em 

formato descritivo ou através de sequenciamento lógico em Excel. 

4.7.2.  Modelagem do Projeto no PM Canvas 

Neste item o aluno deverá realizar a apresentação do PM Canvas elaborado para o Projeto. 
 

4.8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO PROJETO  

Os riscos inicialmente mapeados para este projeto, sua probabilidade de ocorrer, impacto 

nas atividades do plano e resposta ao risco estão listados na tabela abaixo: 

 

Exemplo ilustrativo: 

Risco Probabilidade Impacto Resposta 

Professor adoecer Baixa Alto Planejar, ao menos, duas 
atividades que possam ser 
aplicadas por um 
professor auxiliar. 
 

Estudante adoecer 
 

Média Baixo Organizar processo para 
envio e recebimento de 
atividades que não foram 
realizadas pelo motivo de 
doença. 
 

Recursos didáticos de 
sala de aula estarem 
indisponíveis  
 

Baixa Baixo Organizar atividades que 
não necessitem dos 
recursos para serem 
repassadas, mesmo que 
recursos facilitem o 
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trabalho. 
 

Internet não funcionar Alto Médio Gravar os vídeos 
importantes para 
disciplina para serem 
apresentados sem 
necessidade da internet. 
 

 

4.9. PLANO DE ENCERRAMENTO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Listar quais atividades deverão ser realizadas para o encerramento do projeto, como a 

apresentação aos interessados, documentação, etc. 

Além disso o aluno deverá relatar as principais dificuldades encontradas durante a realização 

do projeto, bem como, quais os principais objetivos alcançados durante sua realização. 

 

5. FORMATAÇÃO  
(Adaptado de Manual TAC, 2014) – Desenvolvido por Profa. Danielle Nunes Pozzo 

 
Extensão do documento: no mínimo 10 e no máximo de 15 páginas (sem contar apêndices e 
anexos).1 

Formato da folha: A4 

Margens: superior e esquerda (3 cm), inferior e direita (2cm) 

Espaçamento entre linhas: 1,5 

Espaçamento entre parágrafos: 0 

Alinhamento: justificado 

Fonte: Times New Roman 

Tamanho da fonte: 12 (exceto em citações com mais de 3 linhas, quando deve ser utilizada 
fonte 10, recuo de 4cm e espaçamento simples sem aspas) 

Formato de citação: ao longo do texto (sem notas de rodapé), utilizando o sistema autor-
data (ex: SANTOS, 2002). 

                                                           
1 O aluno não deve ultrapassar o limite máximo de 25 páginas, incluindo anexos e apêndices. 
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Referências¹: ao final do texto, em ordem alfabética. Mínimo de 15 referências. 

Numeração das seções: devem seguir o exemplo a seguir. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 GESTÃO DE PROJETOS 
2.1.1 Tipos de Projetos 
2.1.1.1 Manual do PMBOK 
2.1.1.1.1 Ciclo de vida dos projetos 
 
Paginação: no canto superior direito, na mesma fonte do texto. 

Citações: 

Indiretas 

ex1: Neste bairro, as casas são predominantemente feitas de alvenaria (SILVA, 2012).  

ex2: Conforme Silva (2012), o bairro apresenta predominância de casas de alvenaria. 

Diretas 

ex1: De acordo com Murta (2005, p. 1): "contrato é o acordo de vontades de duas ou mais 

partes, que visa constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica".  

ex2: Tal acordo na verdade pode ser enquadrado como contrato, que consiste em um " 
acordo  de vontades de duas ou mais partes, que visa constituir, modificar ou extinguir uma 
relação jurídica" (MURTA, 2005, p. 1). 

Citação de citação2 

ex1:  Conforme Büllow (1950 APUD REBOUÇAS, 2013), a estratégia é a ciência que envolve 
as movimentações além do campo de batalha.  

ex2: A estratégia pode ser vista genericamente como uma ciência aplicável à guerra, que 
ultrapassa as movimentações do campo de batalha (BÜLLOW, 1950 APUD REBOUÇAS, 2013). 

Até 3 autores 

ex1:  Teece, Pisano e Shuen (1997) foram pioneiros na discussão das capacidades dinâmicas. 

ex2:  A discussão das capacidades dinâmicas teve como base as lacunas da teoria da visão 
baseada em recursos (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

                                                           
2 APUD = citado por. Logo, o primeiro autor foi aquele citado pelo segundo. Caso a citação de citação seja 
literal, é necessário informar a página de ambas as obras.  
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Mais de 3 autores3 

ex1: Ruas et al. (2005) revisam as principais publicações brasileiras acerca da gestão do 
conhecimento.  

ex2: Atualmente, o conceito de competências vem sendo abordado de diferentes formas e 
em diferentes esferas (RUAS et al., 2005).  

Expressões estrangeiras: devem ser apresentadas em itálico.  

ex: O termo crowdfunding vem ganhando destaque nos últimos anos.  

Supressões: quando se omite parte do trecho da obra original durante uma citação, utiliza-
se "[...]". 

ex: "a logística empresarial caracteriza-se pela integração definitiva da gestão de materiais 
[...] num cenário em que a preocupação com o atendimento da clientela assuma um caráter 
estratégico na conquista e consolidação dos mercados consumidores (FARO; FARO, 2010, p. 
17). 
 
Referências: 

- Em ordem alfabética, organizada a partir do nome do primeiro autor de cada obra; 

- Espaçamento simples entre linhas excepcionalmente nesta seção e espaçamento; 

- O sobrenome do autor deve ser apresentado em letras maiúsculas e os demais nomes 

seguem apenas abreviados. 

 
Livros 

ex1:  

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 
ex2:  

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 
 
Artigos científicos 

ex:  

ROESE, M. Política industrial e de C&T regional: sistemas de inovação regionais? O caso da 
aglomeração moveleira de Bento Gonçalves/RS. Read - Revista Eletrônica de Administração, 
v. 6, n. 4, p. 139-169, jul/ago, 2000. 

                                                           
3 Embora no texto a obra seja referenciada apenas pelo primeiro autor seguido da expressão "et al.", na lista de 
referências deve-se incluir todos os autores, na ordem que são apresentados na obra. 
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Artigos publicados em anais de eventos científicos 

ex:  

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. A produção científica em gestão de operações no Brasil: uma 
análise de temas, autores e instituições de pesquisa no período entre 2001 e 2010. In: 
Encontro da ANPAD, 36, 2012, Anais..., Rio de Janeiro, 2012. 
 
Figuras:  devem ter borda, com legenda posicionada abaixo, letra tamanho 10, numeração 
sequencial (Figura 1, Figura 2,...) seguida de fonte. Quando do autor, seguir a expressão 
“fonte” da expressão “do autor” ou “da autora”. Diferenciar de Quadro, que segue a mesma 
formatação, mas tem conteúdo distinto.  
 
ex:  

 
 

Figura 1: Bola de futebol. 
Fonte: Papacaio (2015) 

 
Quadros: seguem a mesma regra geral de formatação das figuras.  

ex:  

ENTREVISTADOS DESCRIÇÃO 

Empresário A Microempresário do ramo têxtil com 10 anos de mercado 

Empresário B Pequeno empresário do setor varejista com 25 anos de 

mercado. 

Quadro 1: Descrição dos entrevistados. 
Fonte: da autora. 

 
Tabelas: apenas com borda superior e inferior, legenda acima, com letra tamanho 10 e 
numeração sequencial seguida de fonte (Tabela 1, Tabela 2, ...).  
ex:  

Tabela 1: Distribuição de respondentes por estado. 

ESTADO Nº DE 

RESPONDENTES 
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RS 187 

SC 325 

TOTAL 512 

Fonte: da autora. 

Apêndices: são materiais produzidos pelo próprio autor. Estes têm formatação livre e são 
posicionados após as referências sem necessidade de nova página. Precisam ser 
mencionados em algum momento ao longo do texto. 

ex: APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

Anexos: são materiais produzidos por terceiros, mas incorporados pelo autor por sua 
pertinência com o conteúdo discutido. Também possuem formatação livre e são colocados 
após os apêndices, sem necessidade de nova página. Precisam ser mencionados em algum 
momento ao longo do texto. 

ex: ANEXO A – Flyer explicativo distribuído aos visitantes da feira. 

IMPOR7TANTE: Demais regras de formatação que não estejam descritas neste documento 
devem seguir o padrão ABNT. 

 

6. AVALIAÇÃO  

Para garantir que o roteiro seja cumprido da melhor forma, esta disciplina valerá uma 

única nota (de 0 a 10 pontos), que seguirá as rubricas de avaliação detalhadas nos Apêndices 

D e E.  

6.1 QUANTIDADE DE ALUNOS POR GRUPO 

Os grupos devem ser formados por 4 ou 5 integrantes. 
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APÊNDICE D. RUBRICA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE PROJETO 

APLICADO III (DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO) – PESO 5 

Item avaliado 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Total 

1. Introdução Descreve apenas menos 

da metade dos tópicos 

solicitados. Nota-se que 

não houve empenho em 

buscar outras 

informações. 

Descreve apenas a metade 

dos tópicos solicitados. 

Nota-se que houve pouco 

ou nenhum empenho em 

buscar outras 

informações. 

Descreve os tópicos 

solicitados é burocrática e 

nem sempre muito clara.  

Descreve detalhadamente 

os tópicos solicitados, mas 

deixa de tratar pelo 

menos um deles. 

Descreve detalhadamente 

todos os tópicos 

solicitados. 

Peso 1,0 

2. Apresentação da 
Empresa/Núcleo de 
Práticas 

Descreve apenas menos 

da metade dos tópicos 

solicitados. 

Descreve os tópicos 

solicitados, mas nota-se 

que houve pouco 

empenho em buscar 

informações fora da área 

da prática. 

Descreve os tópicos 

solicitados é burocrática e 

nem sempre muito clara. 

Descreve detalhadamente 

os tópicos solicitados, mas 

deixa de tratar pelo 

menos um deles. 

Descreve detalhadamente 

os tópicos solicitados, com 

preocupação com a 

organização e conexão 

entre as informações. 

Peso 0,5 

3. Diário de Práticas 

3.1 Descrição das 

experiências 

Especifica, em até 20% dos 

encontros teóricos 

presenciais, o tema e dia 

em que aconteceram, 

prejudicando o 

entendimento do 

encadeamento das 

práticas. 

Especifica, em mais de 

20%  até 40% dos 

encontros teóricos 

presenciais, o tema e dia 

em que aconteceram, 

prejudicando o 

entendimento do 

encadeamento das 

práticas. 

Especifica, em mais de 

40% até 60% dos 

encontros teóricos 

presenciais, o tema e dia 

em que aconteceram, 

prejudicando o 

entendimento do 

encadeamento das 

práticas. 

Especifica, em mais de 

60% até 80% dos 

encontros teóricos 

presenciais, o tema e dia 

em que aconteceram, 

prejudicando o 

entendimento do 

encadeamento das 

práticas. 

Detalha em todos os 

encontros teóricos 

presenciais, o tema que 

foi abordado, deixando 

claro a relação da prática 

com a aula teórica 

relacionada. 

Peso 0,5 

3.2 Comprovação 

da prática 

Apresenta evidências até 

20%  dos momentos 

práticos na organização, 

anexando fotos de 

reuniões ou dinâmicas de 

Apresenta evidências mais 

de 20%  até 40% dos 

momentos práticos na 

organização, anexando 

fotos de reuniões ou 

Apresenta evidências em 

mais de 40% até 60%  dos 

momentos práticos na 

organização, anexando 

fotos de reuniões ou 

Apresenta evidências em 

mais de 60% até 80% dos 

momentos práticos na 

organização, anexando 

fotos de reuniões ou 

Apresenta evidências de 

todos os momentos 

práticos na organização, 

anexando fotos de 

reuniões ou dinâmicas de 

Peso 3,0 
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grupo, quando for o caso. dinâmicas de grupo, 

quando for o caso. 

dinâmicas de grupo, 

quando for o caso. 

dinâmicas de grupo, 

quando for o caso. 

grupo, quando for o caso. 

3.3 Explicação das 

técnicas 

A explicação das técnicas 

colocadas em prática na 

organização/setor não 

está embasada em 

aspectos teóricos 

consistentes e 

referenciados. 

A explicação das técnicas 

colocadas em prática na 

organização/setor não 

está embasada em 

aspectos teóricos 

consistentes e 

referenciados, mas 

apresenta conceitos soltos 

importantes. 

A explicação das técnicas 

colocadas em prática na 

organização/setor está 

embasada em aspectos 

teóricos pouco 

consistentes, e/ou sem 

referências. 

A explicação das técnicas 

colocadas em prática na 

organização/setor está 

embasada em aspectos 

teóricos consistentes, mas 

sem referências 

suficientes. 

A explicação das técnicas 

colocadas em prática na 

organização/setor está 

embasada em aspectos 

teóricos consistentes e 

referenciados. 

Peso 1,0 

3.4 Aprendizados 

das práticas 

Não apresenta a 

conclusão sobre os 

aprendizados gerados pela 

aplicação da técnica na 

empresa e próximos 

passos. 

Apresenta parcialmente a 

conclusão sobre os 

aprendizados gerados pela 

aplicação da técnica na 

empresa, mas não 

apresenta próximos 

passos. 

Apresenta parcialmente a 

conclusão sobre os 

aprendizados gerados pela 

aplicação da técnica na 

empresa, bem como 

apresenta próximos 

passos. 

Apresenta a conclusão 

sobre os aprendizados 

gerados pela aplicação da 

técnica na empresa e 

próximos passos, porém 

sem sustentação teórica 

consistente. 

Apresenta 

detalhadamente a 

conclusão sobre os 

aprendizados gerados pela 

aplicação da técnica na 

empresa e próximos 

passos, com sustentação 

teórica consistente. 

Peso 1,0 

4. Reflexão sobre 
comportamentos 
aprendidos e 
definição de 
objetivos das 
práticas  
profissionais 

Reflexão pobre, não traz 

comportamentos 

aprendidos ou a 

importância da prática 

profissional para a 

definição dos objetivos 

profissionais. 

Reflexão pobre, traz 

alguns comportamentos 

aprendidos, mas não trata 

da importância da prática 

profissional para a 

definição dos objetivos 

profissionais. 

Reflete sobre alguns 

comportamentos 

aprendidos e sobre a 

importância da prática 

profissional na definição 

dos objetivos 

profissionais, mas é 

apenas protocolar. 

Reflete sobre diversos 

comportamentos 

aprendidos e sobre a 

importância da prática 

profissional na definição 

dos objetivos 

profissionais, mas é 

apenas protocolar. 

Reflete sobre todos os 

comportamentos 

aprendidos e sobre a 

importância da prática 

profissional na definição 

dos objetivos 

profissionais. Tem caráter 

bem pessoal. 

Peso 1,0 

5. Conclusão Atende em até 20% dos 

itens solicitados na 

descrição da conclusão. 

Atende em mais de 20%  

até 40% dos itens 

solicitados na descrição da 

Atende em mais de 40% 

até 60% dos itens 

solicitados na descrição da 

Atende em mais de 60% 

até 80% dos itens 

solicitados na descrição da 

Atende todos os itens 

solicitados na descrição da 

conclusão. 

Peso 1,0 
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conclusão. conclusão. conclusão. 

6. Comunicação Escrita 

6.1 Estrutura Texto muito vago, 

organizado de forma 

incoerente, apresentando 

falta de sentido e 

articulação entre as 

partes, de modo que a 

compreensão fica 

bastante prejudicada. Não 

seguiu as regras de 

formatação e referências 

solicitadas.  

Traz pouco detalhamento. 

O texto está organizado de 

forma incoerente, 

apresentando falta de 

sentido e articulação entre 

as partes em diversos 

momentos, de modo que 

a compreensão fica 

prejudicada. Não seguiu as 

regras de formatação e 

referências solicitadas. 

Traz algum detalhamento.  

A organização do texto 

nem sempre é coerente, 

apresentando falta de 

sentido e articulação entre 

as partes em alguns 

momentos, de modo que 

a compreensão fica 

prejudicada. Seguiu 

parcialmente as regras de 

formatação e referências 

solicitadas. 

Relatório bem estruturado 

e traz nível de 

detalhamento adequado. 

O texto está organizado de 

forma coerente, mas 

apresenta falta de sentido 

e articulação entre 

algumas de suas partes, 

de modo que a 

compreensão fica 

ligeiramente prejudicada 

em alguns momentos. 

Seguiu parcialmente as 

regras de formatação e 

referências solicitadas. 

Relatório bem estruturado 

e traz nível de 

detalhamento adequado. 

O texto está organizado de 

forma coerente, 

apresentando sentido e 

articulação entre as 

partes, de modo que a 

compreensão está 

plenamente assegurada.  

Seguiu as regras de 

formatação e referências 

solicitadas em mais de 

80% do texto do relatório. 

Peso 0,5 

6.2 Domínio das 

normas cultas 

O texto apresenta até 20% 

domínio da norma padrão 

da língua portuguesa, 

sejam eles ligados à 

pontuação, organização 

da frase, concordância 

verbal e nominal, 

ortografia ou acentuação 

gráfica. 

O texto mais de 20%  até 

40%  de domínio da norma 

padrão da língua 

portuguesa, sejam eles 

ligados à pontuação, 

organização da frase, 

concordância verbal e 

nominal, ortografia ou 

acentuação gráfica. 

O texto apresenta mais de 

40% até 60%  de domínio 

da norma padrão da 

língua portuguesa, sejam 

eles ligados à pontuação, 

organização da frase, 

concordância verbal e 

nominal, ortografia ou 

acentuação gráfica. 

O texto apresenta mais de 

60% até 80% de domínio 

da norma padrão da 

língua portuguesa, sejam 

eles ligados à pontuação, 

organização da frase, 

concordância verbal e 

nominal, ortografia ou 

acentuação gráfica. 

Apresenta domínio da 

norma padrão da língua 

portuguesa, sejam eles 

ligados à pontuação, 

organização da frase, 

concordância verbal e 

nominal, ortografia ou 

acentuação gráfica. 

Peso 0,5 

 TOTAL  
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INSTRUÇÕES DE PONTUAÇÃO: Os itens devem ser pontuados em cada linha, conforme rubrica. 

Ao dar a nota, é necessário multiplicá-la pelo peso dado ao item. Desta forma, cada item terá uma nota ponderada ao peso indicado. Para o total, basta somar 

estas notas ponderadas que, somadas, devem atingir, no máximo, 10 pontos. 
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APÊNDICE E. RUBRICA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE PROJETO APLICADO III (ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS) – PESO 5 
 

Competências 
Gerais 

0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Subtotal 

1.1 Analisar e 

resolver 

problemas 

 

No desenvolvimento do 

trabalho, não identificou 

uma problemática e não 

conseguiu identificar ou 

propor possíveis 

soluções. 

 

No desenvolvimento do 

trabalho, identificou 

uma problemática e não 

apresentou 

argumentação para 

identificar ou propor 

possíveis soluções.  

 

No desenvolvimento do 

trabalho, identificou de 

forma crítica uma 

problemática e 

apresentou 

argumentação coerente 

para sua solução, mas 

sem base analítica ou 

faltando informações. 

 

No desenvolvimento do 

trabalho, identificou de 

forma crítica uma 

problemática e 

apresentou 

argumentação com base 

analítica para sua 

solução. 

 

No desenvolvimento do 

trabalho, identificou de 

forma crítica uma 

problemática e 

apresentou 

argumentação com base 

analítica utilizando 

múltiplas abordagens 

para sua solução. 

 

 

1.2 Trabalhar em 
equipe 

Não desenvolveu a 

confiança de todas as 

pessoas envolvidas na 

construção do trabalho, 

não buscou soluções 

alternativas com outras 

pessoas, não se 

comunicou com 

eficiência com os outros 

envolvidos e não 

expressou interesse 

pelas experiências e 

ideias dos outros. 

Desenvolveu 

parcialmente a 

confiança de todas as 

pessoas envolvidas na 

construção do trabalho, 

buscou parcialmente 

soluções alternativas 

com outras pessoas, 

comunicou-se com 

média eficiência com os 

outros envolvidos e não 

expressou interesse 

pelas experiências e 

ideias dos outros. 

Desenvolveu plenamente 

a confiança de todas as 

pessoas envolvidas na 

construção do trabalho, 

buscou parcialmente 

soluções alternativas 

com outras pessoas, 

comunicou-se com 

média eficiência com os 

outros envolvidos e 

expressou parcialmente 

interesse pelas 

experiências e ideias dos 

outros. 

Desenvolveu plenamente 

a confiança de todas as 

pessoas envolvidas na 

construção do trabalho, 

buscou continuamente 

soluções alternativas 

com outras pessoas, 

comunicou-se com 

média eficiência com os 

outros envolvidos e 

expressou parcialmente 

interesse pelas 

experiências e ideias dos 

outros. 

Desenvolveu plenamente 

a confiança de todas as 

pessoas envolvidas na 

construção do trabalho, 

buscou continuamente 

soluções alternativas 

com outras pessoas, 

comunicou-se com alta 

eficiência com os outros 

envolvidos e expressou 

claramente interesse 

pelas experiências e 

ideias dos outros. 
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1.3 Atingir 
Objetivos 

Não foram 

determinados objetivos 

individuais ou em equipe, 

nem houve a elaboração 

de um plano de 

trabalho. A execução 

das atividades 

necessárias para 

realização do projeto e o 

embasamento teórico 

e/ou empírico de base da 

área de conhecimento 

investigada não geraram 

subsídios para 

responder a problemática 

proposta no TCC.  

Foram determinados 

objetivos em equipe, mas 

não individuais (ou vice-

versa). O plano de 

trabalho foi elaborado, 

mas, pouco utilizado e 

revisado. O 

planejamento e a 

execução das atividades 

necessárias para 

realização do projeto e o 

embasamento teórico 

e/ou empírico de base 

da área de conhecimento 

investigada geraram 

poucos subsídios para 

responder a problemática 

proposta no TCC. 

Os objetivos individuais e 

em equipe foram 

estabelecidos, mas não 

foram atingidos de forma 

global. O Plano de 

Trabalho elaborado foi 

fracamente utilizado e 

revisado. O 

planejamento e a 

execução das atividades 

necessárias para 

realização do projeto e o 

embasamento teórico 

e/ou empírico de base 

da área de conhecimento 

investigada geraram 

subsídios parcialmente 

adequados para a 

responder a problemática 

proposta, no TCC.  

Os objetivos individuais e 

em equipe estabelecidos 

foram atingidos de forma 

global.  O plano de 

trabalho elaborado foi 

utilizado e revisado.  O 

planejamento e a 

execução das atividades 

necessárias para 

realização do projeto e o 

embasamento teórico 

e/ou empírico de base 

da área de conhecimento 

investigada geraram 

subsídios relevantes 

para responder a 

problemática proposta no 

TCC. 

Os objetivos individuais e 

em equipe estabelecidos 

foram claramente 

superados. O plano de 

trabalho foi amplamente 

utilizado e revisado. O 

planejamento e a 

execução das atividades 

necessárias para 

realização do projeto e o 

embasamento teórico 

e/ou empírico de base 

da área de conhecimento 

investigada geraram 

subsídios amplamente 

adequados a responder 

a problemática proposta 

no TCCl. 

 

1.4 Adaptar-se à 
mudança 

Manteve baixo nível de 

produtividade quando 

surgiram novas variáveis 

ao processo, não 

permaneceu equilibrado 

nos relacionamentos 

interpessoais em 

momentos de crise, não 

esteve aberto a ouvir 

novas sugestões de 

alteração propostas 

pelos envolvidos no 

processo, e apresentou 

baixo índice de 

resolução de 

problemas, quando 

Manteve médio nível de 

produtividade quando 

surgiram novas variáveis 

ao processo, 

permaneceu poucas 

vezes equilibrado nos 

relacionamentos 

interpessoais em 

momentos de crise, 

esteve aberto a ouvir 

algumas novas 

sugestões de alteração 

propostas pelos 

envolvidos no processo, 

e apresentou baixo 

índice de resolução de 

Manteve médio nível de 

produtividade quando 

surgiram novas variáveis 

ao processo, 

permaneceu quase 

sempre equilibrado nos 

relacionamentos 

interpessoais em 

momentos de crise, 

esteve aberto a ouvir 

algumas novas 

sugestões de alteração 

propostas pelos 

envolvidos no processo, 

e apresentou médio 

índice de resolução de 

Manteve alto nível de 

produtividade quando 

surgiram novas variáveis 

ao processo, 

permaneceu sempre 

equilibrado nos 

relacionamentos 

interpessoais em 

momentos de crise, 

esteve aberto a ouvir 

algumas novas 

sugestões de alteração 

propostas pelos 

envolvidos no processo, 

e apresentou médio 

índice de resolução de 

Manteve alto nível de 

produtividade quando 

surgiram novas variáveis 

ao processo, 

permaneceu sempre 

equilibrado nos 

relacionamentos 

interpessoais em 

momentos de crise, 

esteve aberto a ouvir 

todas as novas 

sugestões de alteração 

propostas pelos 

envolvidos no processo, 

e apresentou alto índice 

de resolução de 
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surgiram. problemas, quando 

surgiram. 

problemas, quando 

surgiram. 

problemas, quando 

surgiram. 

problemas, quando 

surgiram. 

1.5 Aprender e 

Autodesenvolver

-se 

 

Ao longo do 

desenvolvimento do 

trabalho, não apresentou 

evidências de 

aprendizado concreto 

e não conseguiu 

autodesenvolver-se  e 

nem desenvolver-se com 

o apoio do professor. 

 

Ao longo do 

desenvolvimento do 

trabalho, apresentou 

poucas evidências de 

aprendizado concreto 

e não conseguiu 

autodesenvolver-se,  

No entanto, apesar das 

dificuldades 

desenvolveu-se com o 

apoio do professor. 

 

Ao longo do 

desenvolvimento do 

trabalho, apresentou 

evidências de 

aprendizado concreto 

e conseguiu 

autodesenvolver-se. 

Ao longo do 

desenvolvimento do 

trabalho, apresentou 

várias evidências de 

aprendizado concreto 

e responsabilizou-se 

pelo 

autodesenvolvimento 

para além do esperado 

ou proposto, pelo tema 

do trabalho, demostrando 

a competência de 

aprender 

continuamente. 

Ao longo do 

desenvolvimento do 

trabalho, apresentou 

várias evidências de 

aprendizado concreto, 

superando as 

expectativas 

e, responsabilizou-se 

pelo 

autodesenvolvimento 

para além do esperado 

ou proposto pelo tema do 

trabalho, demonstrando a 

competência de 

aprender 

continuamente, 

inclusive foi capaz de 

tomar decisões ao 

longo do processo que 

contribuíram para o seu 

aprendizado e 

autodesenvolvimento. 

 

1.6 Comunicar-

se Oralmente e 

Por Escrito 

Apresenta inúmeros 

problemas, de forma 

generalizada, quanto ao 

domínio da norma 

padrão da língua 

portuguesa, ligados à 

pontuação, organização 

da frase, concordância 

verbal e nominal, 

ortografia e acentuação 

gráfica, e oralmente não 

Apresenta diversos 

problemas quanto ao 

domínio da norma 

padrão da língua 

portuguesa, ligados à 

pontuação, organização 

da frase, concordância 

verbal e nominal, 

ortografia ou acentuação 

gráfica, e oralmente 

apresenta conhecimento 

Apresenta alguns 

problemas quanto ao 

domínio da norma 

padrão da língua 

portuguesa, ligados à 

pontuação, organização 

da frase, concordância 

verbal e nominal, 

ortografia ou acentuação, 

e oralmente apresenta 

conhecimento parcial do 

Apresenta poucos 

problemas quanto ao 

domínio da norma 

padrão da língua 

portuguesa, ligados à 

pontuação, organização 

da frase, concordância 

verbal e nominal, 

ortografia ou acentuação 

gráfica, e oralmente 

apresenta conhecimento 

 Apresenta domínio da 

norma padrão da língua 

portuguesa, sejam eles 

ligados à pontuação, 

organização da frase, 

concordância verbal e 

nominal, ortografia ou 

acentuação gráfica, e 

oralmente, presenta 

domínio do 

desenvolvimento e das 
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demonstra conhecimento 

do desenvolvimento e 

das conclusões do 

TCC, fazendo uso 

inadequado da 

linguagem técnica e 

mantendo postura 

incompatível.  

parcial do 

desenvolvimento e das 

conclusões do TCC, 

demonstrando 

dificuldade com o uso da 

linguagem técnica e 

mantendo postura 

incompatível. 

desenvolvimento e das 

conclusões do TCC, 

fazendo uso regular da 

linguagem técnica e 

mantendo postura 

compatível. 

do desenvolvimento e 

das conclusões do 

TCC, fazendo uso 

regular da linguagem 

técnica e mantendo 

postura compatível. 

conclusões do TCC, 

fazendo uso adequado 

da linguagem técnica e 

mantendo postura 

compatível. 

 

Competências 

Escola NEHRI 
0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Subtotal 

2.1 Liderança Nãodesenvolveu no 

trabalho, nem aplicou a 

situações específicas, 

conhecimento e 

competências de 

liderança de pessoas 

nem adotou estratégias 

adequadas à resolução 

de problemas e à tomada 

de decisões com foco em 

resultados. 

Desenvolveu no 

trabalho, de forma 

superficial, 

conhecimento e 

competências de 

liderança de pessoas. 

Adotou 

ainda,superficialmente,

estratégias adequadas à 

resolução de problemas 

e à tomada de decisões 

com foco em resultados. 

Desenvolveu no 

trabalho,parcialmente, 

conhecimento e 

competências de 

liderança de pessoas. 

Adotou ainda, 

parcialmente, 

estratégias adequadas à 

resolução de problemas 

e à tomada de decisões 

com foco em resultados. 

Desenvolveu no 

trabalho, quase 

completamente, 

conhecimento e 

competências de 

liderança de pessoas. 

Adotou ainda, quase 

completamente,estratég

ias adequadas à 

resolução de problemas 

e à tomada de decisões 

com foco em resultados. 

Desenvolveu no 

trabalho,completamente

, conhecimento e 

competências de 

liderança de pessoas. 

Adotou 

ainda,completamente,es

tratégias adequadas à 

resolução de problemas 

e à tomada de decisões 

com foco em resultados. 

Atingiu, portanto,todos 

os objetivosdessa 

competência. 

 

2.2 Raciocínio 

lógico-

matemático 

Não apresentou de 

maneira satisfatória 

organização do 

pensamento, de modo a 

demonstrar ouso de um 

pensamento lógico 

para a resolução do 

problema proposto e na 

conexão dos elementos 

Demonstrou 
superficialmente o uso 
de pensamento lógico 
para a resolução do 
problema proposto 
e/ou na conexão dos 
elementos da pesquisa. 
  

Demonstrou 
parcialmente ouso de 
pensamento lógico 
para a resolução do 
problema proposto 
e/ou na conexão dos 
elementos da pesquisa. 
  

Utilizou satisfatoriamente 
o pensamento lógico 
para a resolução do 
problema proposto 
e/ou na conexão dos 
elementos da pesquisa. 
  

Apresentou pleno uso de 

pensamento lógico 

para a resolução do 

problema proposto 

e/ou na conexão dos 

elementos da pesquisa. 
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da pesquisa. 

2.3 Negociação Não desenvolveu no 

trabalho, nem aplicou a 

situações específicas, 

conhecimento e 

competências de 

negociação nem 

adequadamente os 

conflitos a fim de 

alcançar os resultados 

desejados. 

Desenvolveu no 

trabalho, de forma 

superficial, 

conhecimento e 

competências de 

negociação. Demonstrou 

ainda, superficialmente, 

a capacidade de 

conciliação entre grupos 

internos e externos 

visando o alcance dos 

resultados desejados. 

Desenvolveu no trabalho, 

parcialmente, 

conhecimento e 

competências de 

negociação. Demonstrou 

ainda, parcialmente, a 

capacidade de 

conciliação entre grupos 

internos e externos 

visando o alcance dos 

resultados desejados. 

Desenvolveu no 

trabalho, quase 

completamente, 

conhecimento e 

competências de 

negociação. Demonstrou 

ainda, quase 

completamente, a 

capacidade de 

conciliação entre grupos 

internos e externos 

visando o alcance dos 

resultados desejados. 

Desenvolveu no trabalho, 

completamente, 

conhecimento e 

competências de 

negociação. Demonstrou 

ainda, completamente, 

a capacidade de 

conciliação entre grupos 

internos e externos 

visando o alcance dos 

resultados desejados. 

Atingiu, portanto, todos 

os objetivos dessa 

competência. 

 

2.4 

Empreendedoris

mo 

Não desenvolveu no 

trabalho, nem aplicou a 

situações específicas, 

conhecimento e 

competências que 

demonstrassem a 

proposição de formas 

criativas e inovadoras 

para resolver problemas 

e/ou criar novos 

negócios, produtos ou 

serviços. 

Desenvolveu no 

trabalho, de forma 

superficial, 

conhecimento e 

competências de 

empreendedorismo. 

Demonstrou, 

superficialmente, a 

proposição de formas 

criativas e inovadoras 

para resolver problemas 

e/ou criar novos 

negócios, produtos ou 

serviços. 

 

 

Desenvolveu no trabalho, 

parcialmente, 

conhecimento e 

competências de 

empreendedorismo. 

Demonstrou ainda, 

parcialmente, a 

proposição de formas 

criativas e inovadoras 

para resolver problemas 

e/ou criar novos 

negócios, produtos ou 

serviços. 

Desenvolveu no 

trabalho, quase 

completamente, 

conhecimento e 

competências de 

empreendedorismo. 

Demonstrou 

ainda, quase 

completamente, a 

proposição de formas 

criativas e inovadoras 

para resolver problemas 

e/ou criar novos 

negócios, produtos ou 

serviços. 

Desenvolveu no trabalho, 

completamente, 

conhecimento e 

competências de 

empreendedorismo. 

Demonstrou ainda, 

completamente, a 

proposição de formas 

criativas e inovadoras 

para resolver problemas 

e/ou criar novos 

negócios, produtos ou 

serviços. Atingiu, 

portanto, todos os 

objetivos dessa 

competência. 
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INSTRUÇÕES DE PONTUAÇÃO: Os itens devem ser pontuados em cada linha, conforme rubrica. Para o total, basta somar estas notas e dividi-las pelo total de 

competências (média aritmética simples). 
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