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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Implantação de Projetos Multidisciplinares Código: ST 160 

Natureza:  

( x ) Obrigatória  

(   ) Optativa 

(x) Semestral  (  ) Anual  (  ) Modular 
Período especial 

03/05/2021 a 30/07/2021 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD ( ) % EaD* (x) 100% ERE  

CH Total: 60 

CH semanal: 5h 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

- Fundamentos de metodologia aplicada a projetos; 
- Apresentação dos trabalhos de conclusão de disciplina para banca específica, conforme o 
conteúdo de cada trabalho. 

 

 
Justificativa para a oferta a distância 

 
Esta disciplina será ofertada na modalidade de Ensino Remoto Emergencial em cumprimento 
a resolução nº 22/21 - CEPE que regulamenta as atividades de ensino do ano levo de 2020 
dos cursos de educação superior, profissional e tecnológica da UFPR, no contexto das 
medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no País. 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
 
UNIDADE 1 - Apresentação do funcionamento da disciplina de implantação de projetos; 
 
UNIDADE 2 - Aplicabilidade das normas da ABNT; 
 
UNIDADE 3 - Modelo de Relatório Final de Implantação; 
 
UNIDADE 4 - Oratória para apresentação de trabalhos acadêmicos; 

 
UNIDADE 5 - Bancas de apresentação de relatórios de implantação. 
 
 

  

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica 

Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado 
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OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de desenvolver e implantar um projeto multidisciplinar.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Avaliar as necessidades da empresa eleita ou mapear o campo empírico escolhido; 
- Aplicar as técnicas de pesquisa científica. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Atividades SÍNCRONAS:  
 
- Serão realizados encontros para AULAS, ORIENTAÇÕES e BANCAS pela plataforma Jitsi ou RNP. 
Caso seja necessário serão utilizadas outras plataformas previamente informadas aos alunos 
(teams/moodle ou google meet). 
 
As aulas ocorrerão às terças-feiras: 19h às 22h  
 
DATAS: (04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07,13.07, 20.07)  
 
O cronograma detalhado será entregue na semana de ambientação. 
 
 
Atividades ASSÍNCRONAS:  
 
a) sistema de comunicação: AVA-ambiente virtual de aprendizagem-Moodle UFPR Vírtual, vídeos 
youtube, whatssap, web conferência e e-mail.  
  
b) modelo de tutoria a distância e presencial: o tutor da disciplina será o próprio professor. 
 
c) material didático específico: artigos científicos disponibilizados no ambiente virtual de 
aprendizagem , vídeo-aulas e vídeos do youtube. 
 
d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: O Setor de 
Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) por meio do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) 
dará suporte técnico de aprendizado para uso das tecnologias. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: primeira semana de aula (Unidade 1). 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades: Para o controle de frequência a 
postagem das atividades nos FÓRUNS serão computadas para o aluno divididas em 5 unidades 
didáticas, totalizando 12 semanas de aula. 
 
g) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma terá no máximo 25 alunos matriculados. 
 
h) contato: ieger@ufpr.br; Grupo WhatsApp da Turma (uso exclusivo para comunicação rápida entre 
os estudantes/Professor, não haverá em hipótese alguma orientação das atividades propostas para 
disciplina). 
 

mailto:ieger@ufpr.br
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação ocorrerá por meio de: 
 
- 1 avaliação individual em banca avaliativa de relatório técnico de implantação; (100 pontos) 
 
Média mínima para aprovação na disciplina: 70 pontos 
Média mínima para realizar exame final:  40 pontos  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

- Artigos científicos relacionados as temáticas dos relatórios de implantação; 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Normas para apresentação de Projetos. Referências. 
Curitiba: Editora UFPR, 2007; 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
- Artigos científicos relacionados as temáticas dos relatórios de implantação. 

 

 
 
Professor da Disciplina: 
 
ELIANA MARIA IEGER 
Assinatura: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:    
 
JULIANA PASSOS 
Assinatura: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 

 


