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I - EMENTA: 

Apresentação do relatório das atividades de Laboratório de Pra-
tica de Administração: compondo-se de estrutura científica, con-
templando a reflexão teórica-prática com descrição das ativida-
des e discussão dos resultados e das experiências vivenciadas,
bem como as contribuições para melhoria dos métodos de adminis-
tração nas organizações, o qual será defendido em banca especi-
almente montada para esse fim.

II - OBJETIVOS:

 Geral

   O objetivo geral deste seminário é de buscar desenvolver a
transversalidade interdisciplinar dos conteúdos estudados nas dis-
ciplinas ministradas a partir da escolha de uma Linha de Formação
Específica.

 Específicos

 Estimular o desenvolvimento do pensamento científico entre os
discentes;

 Relacionar os conteúdos ministrados com a pesquisa  a ser rea-
lizada;

 Relacionar o trabalho da disciplina com os conteúdos estudados
vivenciando na administração das organizações seu sistema de
gestão; e 

 Estimular a visão crítica e o papel de agente de mudanças,
quanto às demandas de desenvolvimento e transformação organi-
zacional.

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

   Os  conteúdos  do  Seminário  Integrado  estão  diretamente



relacionados  com  as  disciplinas  oferecidas  no  curso.  Para

desenvolver esses conteúdos, os alunos, individualmente, deverão

escolher uma linha de formação específica e realizar uma pesquisa

de campo em uma instituição pública ou privada sob orientação de um

docente.
IV – METODOLOGIA (PROCEDIMENTOS E RECURSOS DE ENSINO):

-  O  orientador  da  pesquisa  acompanhará  o  discente  em  todo  o
processo de pesquisa e elaboração do Trabalho de conclusão de curso
(monografia). 
- Para estruturação da pesquisa o aluno deverá observar as normas
para  elaboração  de  trabalhos  acadêmicos,  o  qual  se  encontra
disponível  em:
http://www.ppghisec.unir.br/uploads/83939544/arquivos/normas_para_e
laboracao_e_apresentacao_de_trabalhos_616710692.pdf 

V - PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:

Na data e horário indicados pelo Departamento de Administração o
aluno deverá apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso. Para a
avaliação da disciplina será designada uma Banca de Avaliação de
Trabalho de Conclusão de Curso composta por três docentes, sendo um
deles o orientador da pesquisa.
O discente terá o prazo de até vinte minutos para a apresentação de
sua  monografia.  Ao  final  da  apresentação  cada  membro  da  banca
poderá  realizar  suas  considerações  e  recomendações  por  até  dez
minutos cada um.
Ao final os membros da banca atribuirão a nota ao discente, sendo
subtraída a média obtida entre as três notas apresentadas pelos
membros da banca.
O aluno será comunicado sobre o resultado da avaliação.
Sendo aprovado o aluno terá o prazo de até dez dias para a entrega
da versão final da monografia por meio de duas cópias em CD no
Departamento de Administração.
A nota obtida somente será registrada após a entrega da versão
final da monografia.

VI – BIBLIOGRAFIA

A bibliografia utilizada para a elaboração da monografia será aque-
la voltada para a teria que aborda o tema escolhido.
Em relação aos aspectos metodológicos recomenda-se:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
LAKATOS,  Eva  Maria;  MARCONI,  Marina  de  Andrade.  Fundamentos  de
metodologia científica. 5. ed. - São Paulo: Atlas, 2003.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico:

http://www.ppghisec.unir.br/uploads/83939544/arquivos/normas_para_elaboracao_e_apresentacao_de_trabalhos_616710692.pdf
http://www.ppghisec.unir.br/uploads/83939544/arquivos/normas_para_elaboracao_e_apresentacao_de_trabalhos_616710692.pdf


métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho científico. 2 ed. Novo
Hamburgo: Feevale, 2013.
SIENA,Osmar; OLIVEIRA, Clésia Maria; BRAGA, Aurineide. Normas para
Apresentação de Trabalhos Acadêmicos: projeto, monografia, disser-
tação  e  artigo.  Disponível  em:
http://www.ppghisec.unir.br/uploads/83939544/arquivos/normas_para_e
laboracao_e_apresentacao_de_trabalhos_616710692.pdf 
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