
 

REGULAMENTO PARA O PROJETO INTEGRADOR DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIFACEAR 
 

O Projeto Integrador – (PI) constitui-se numa estratégia de ensino que 

proporcionará, ao longo do curso, a interdisciplinaridade e a transversalidade dos 

temas abordados em todas as disciplinas do currículo. Trata-se de um instrumento 

que oportuniza o confronto entre teorias estudadas com as práticas realizadas no 

campo do trabalho, tendo como premissa a gestão empreendedora possibilitando o 

nascimento de outras teorias e/ou outras técnicas de trabalho. 

A construção de um Projeto Integrador fornece subsídios para a avaliação 

das competências e habilidades relacionadas ao perfil profissional do egresso do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos do Centro 

Universitário UNIFACEAR. 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento disciplina o processo de construção e avaliação 

do Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos do Humanos do Centro Universitário UNIFACEAR. 

Art. 2º O Projeto Integrador é uma exigência curricular na formação 

acadêmica e profissional do discente e consiste no desenvolvimento de um trabalho, 

cuja síntese e integração com a área de conhecimento resultem em um relatório e 

sua respectiva apresentação oral sobre temas concernentes às especificidades do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos do Humanos do 

Centro Universitário UNIFACEAR. 

Art. 3º O Projeto Integrador consiste em um trabalho de equipe composta por até 06 

acadêmicos, de caráter interdisciplinar a ser avaliado por todos os professores do 

período em suas respectivas disciplinas conforme o desenvolvimento de suas 

etapas de acordo com o preconizado pelo Colegiado do respectivo Curso. 

Art. 4º O Projeto Integrador tem como objetivos:  

I. Desenvolver nos discentes a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias 

estudadas durante o curso de forma integrada, proporcionando-lhe a oportunidade 

de confrontar as teorias estudadas com as práticas profissionais existentes, para 

consolidação de experiência e desempenho profissionais; 

II. Contribuir para o aperfeiçoamento do discente e a competência na solução de 

problemas sociais e ambientais; 
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III. Capacitar o discente à elaboração e exposição de seus trabalhos por meio de 

metodologias adequadas; 

IV. Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando em possíveis 

soluções e/ou novas propostas, tendo em mente que a sociedade à qual o aluno 

pertence deve ser a principal beneficiaria pelo seu trabalho profissional; 

V. Promover a inter-relação entre os diversos temas e conteúdos tratados durante 

o curso, contribuindo para a formação integral do discente; 

VI. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 

problemas dentro das diversas áreas de formação; 

VII. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de 

problemas; 

VIII. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que 

levem a criação de novas empresas na área de Recursos Humanos e a geração de 

novos empregos; 

IX. Estimular a construção do conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a 

inovação; 

X. Promover a aprendizagem com autonomia no que tange à pesquisa, 
organização e sistematização de novas informações. 

 

Capítulo II 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO PI 

 

Art. 5º A Supervisão do desenvolvimento das etapas do Projeto Integrador é de 

responsabilidade do Professor que ministra a referida disciplina no 4º período do 

curso, que poderá, em caráter de necessidade, solicitar à Coordenação de Curso 

uma supervisão para o Projeto Integrador. 

§ 1º A solicitação à Coordenação de Curso deverá vir acompanhada de uma lista 

tríplice contemplando o nome de professores que ministram aulas no período 

relativo ao desenvolvimento das etapas do Projeto Integrador.  

§ 2º A lista tríplice deverá ser referenciada pelo Colegiado, que segundo sua 

avaliação, deverá conter os nomes que possuem as melhores condições para o 

desenvolvimento e acompanhamento desse trabalho. 

Art. 6º Será de responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos elencar, 

conforme demanda social e econômica da região atendida pelo Humanos do Centro 

Universitário UNIFACEAR, de 03 (três) a 05 (cinco) temas a serem trabalhados 

pelas equipes de trabalho do Projeto Integrador. 

Parágrafo único Os temas elencados pelo NDE deverão ser referendados pelos 

respectivos Colegiados de curso.  
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Art. 7º A formação da equipe seguirá os critérios estabelecidos pelo (a) respectivo 

(a) professor (a) com o aval do coordenador (a) de Curso observando as diretrizes 

estabelecidas pelo NDE e o Colegiado respectivamente. 

Art. 8º Compete ao Professor da disciplina e Coordenador de Curso como o agente 

responsável pela supervisão dos trabalhos: 

I – Acompanhar, o desenvolvimento dos trabalhos do Projeto Integrador; 

II – Fazer levantamento das bibliografias existentes no acervo institucional que possam 

auxiliar no trabalho de pesquisa e/ou suporte no desenvolvimento das etapas do PI; 

IV – Elaborar, situações problema, bem próximas da realidade, de empresas fictícias 

referente aos temas elencados para apresentação às equipes de trabalho; 

V – Convocar e dirigir reuniões mensais com as equipes e os docentes supervisores caso 

tenha lançado mão do disposto no Art. 5º deste Regulamento; 

VII - Analisar e avaliar os planos de trabalho juntamente com os docentes que ministrem 

aulas no período corrente da etapa a ser desenvolvida; 

VIII - Avaliar e organizar as apresentações dos trabalhos escolhidos para todas as turmas 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e eventualmente para 

outros cursos da instituição no auditório da mesma; 

IX - Enviar à Coordenação do curso, ao final de cada semestre letivo, relatório 

contemplando as ações desenvolvidas no decorrer do semestre letivo. 

 

Seção I 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Art. 9º O Projeto Integrador consistirá na elaboração e desenvolvimento de um 

projeto de intervenção empreendedora, cuja estrutura encontra-se no Anexo a este 

Regulamento, atendendo a um dos temas elencados pelo NDE. 

Art. 10 Compreendem atividades do Projeto Integrador:  

I. Elaborar um plano inicial de trabalho a partir do tema escolhido pela equipe em 

que conste: 

a) Introdução com os objetivos e as justificativas do trabalho; 

b) Revisão bibliográfica; 

c) Metodologia; 

d) Cronograma de atividade; 

e) Resultados e Discussão; 

f) Conclusão; 

g) Bibliografia. 
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II. Elaborar um relatório parcial de atividades desenvolvidas. O conteúdo do 

relatório e a forma de apresentação serão definidos pela Coordenação de Curso e 

Professor responsável pela disciplina. 

III. Realizar uma apresentação pública dos resultados parciais ou finais do Projeto 

Integrador em Seminário Tecnológico de Inovação Científica a ser realizado na 

Instituição ao final de cada semestre letivo. 

Art. 11 Realizado em equipe, o PI deverá apresentar uma solução para a situação 

problema apresentada em formato de Relatório técnico respeitando as normas da 

instituição divulgadas no site e ABNT. 

Art. 12 As orientações dos trabalhos de PI serão realizadas pelo Coordenador ou 

por outro professor conforme disposto no Art. 5º por meio de: 

I. Realização de atividades práticas; 

II. Orientação coletiva e individualizada; 

III. Registros periódicos e individualizados das entrevistas de orientação. 

Art. 13 As orientações presenciais dos trabalhos acontecerão com periodicidade 

semanal. 

§1º A equipe é responsável por agendar com o professor orientador, as datas para 

orientação individualizada, dentro do período estabelecido no calendário do ano 

letivo. 

§2º As orientações ocorrerão exclusivamente nas dependências da Faculdade 

Educacional Araucária, em dias de semana e horários fixos em salas previamente 

indicadas, preferencialmente no horário de aulas. 

§3º As orientações coletivas poderão ser realizadas no formato aula expositiva 

dialogada. Ocasião que oportunizará a participação com sugestões das demais 

equipes. 

§4º As orientações presenciais individualizadas ou coletivas deverão ser registradas 

em formulário próprio, intitulado Ficha de Acompanhamento de Projeto Integrador, e 

assinadas pelo professor orientador e pelos alunos presentes. 

§5º A Ficha de Acompanhamento é documento comprobatório de presenças e faltas 

do aluno. 

§6º A Ficha de Acompanhamento deverá ser encaminhada à Coordenação de 

Curso, quando por ela solicitados e registrada na Secretaria conforme disposto no 

Regimento da Instituição. 

§7º A presença nas orientações não dispensa o aluno da participação nas aulas das 

disciplinas participantes do Projeto Integrador. 

 

Capítulo III 
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DA AVALIAÇÃO DO PI 

Art. 14 Todas as disciplinas envolvidas na elaboração e execução do PI deverão 

reservar no mínimo 10% (dez por cento) do total de pontos distribuídos para 

valoração do PI. 

§1º Os valores atribuídos a cada etapa do trabalho ficará a cargo do Professor que 

ministra a disciplina e o Coordenador do curso juntamente com o NDE com respaldo 

do colegiado. 

§2º A nota auferida ao final do trabalho será composta pela soma das notas 

atribuídas ao desempenho individual e ao desempenho do grupo. 

Art. 15 Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 70% 

ou a nota mínima 7,0 (sete) na disciplina de Projeto Integrador do 4º período do 

Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos e ter frequência mínima de 

75% nas atividades de todas as disciplinas ou disciplinas envolvidas. 

Art. 16 O aluno será reprovado automaticamente no Projeto Integrador quando 

ocorrer pelo menos um dos itens abaixo: 

I. O trabalho não cumprir o objetivo proposto; 

II. Houver plágio tanto na escrita quanto nas soluções apresentadas à situação 

problema ser plágio; 

III. Desenvolvido por terceiros alheios ou não ao ambiente da turma ou à IES; 

IV. Estiver fora das normas técnicas exigidas; 

V. Não for comprovada a presença de pelo menos 75%. (Setenta e cindo por 

cento) nas atividades do projeto. 

§ 1º. Caso o aluno obtenha nota inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 5,0 

(cinco) em virtude de deficiências apresentadas no trabalho escrito, ser-lhe-á 

concedido o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para sanar as deficiências 

apresentadas.  

§ 2º. Implementadas as alterações recomendadas pelo professor orientador, a 

nota do trabalho escrito poderá ser alterada, desde que o trabalho seja entregue 

dentro do prazo de 15 dias.  

VI - O não saneamento das deficiências no prazo acima descrito equivale à 

reprovação na disciplina.  

VII - A avaliação inferior a 5 (cinco) acarretará na automática reprovação do aluno 

na respectiva disciplina, podendo o aluno matricular-se no próximo semestre 

letivo, na disciplina de Projeto Integrador, sujeitando-se ao calendário acadêmico 

do semestre respectivo ao da matrícula. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17 É vedada a convalidação de Projeto Integrador realizado em outro Curso 

Superior de Tecnologia. 

Art. 18 Os casos omissos e as interpretações deste regulamento serão dirimidos 

pela Diretoria Acadêmica juntamente com a Coordenação do Curso e o respectivo 

Colegiado. 

 

Araucária, 01 de outubro de 2014. 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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Anexo I 

Estrutura do Plano do Projeto Integrador  

 

• Tema; 

• Duração da Pesquisa; 

• Local de realização (cidade ou região e empresa); 

• Nome do discente (a); 

• Justificativa: motivos de ordem teórica que levam à realização do projeto, 

envolvendo a delimitação espacial e temporal do tema-problema (dificuldade 

proposta que exige delimitação precisa, a fim de que se procure a solução), bem 

como a descrição da situação ou realidade a ser trabalhada; 

• Objetivo Geral: expressão clara do que a equipe pretende conseguir por meio do 

desenvolvimento do Projeto Integrador; 

• Objetivos Específicos: derivados do objetivo geral apresentam as distintas ações 

que se devem desenvolver para atingir o objetivo geral. Podem ser imediatos (os 

que se quer alcançar até o término do projeto) e mediatos (os que se pretende 

alcançar em um prazo maior, que se estende mesmo após a execução do projeto 

integrador); 

• Metodologia: descrever detalhadamente os procedimentos necessários para o 

desenvolvimento do PI. 

• Cronograma: definir as atividades desenvolvidas num período de tempo. 

• Referências Bibliográficas: relacionar as obras que darão suporte ao 

desenvolvimento do PI 
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Anexo II 

Estrutura do Relatório do Projeto Integrador  

 

1 Introdução 

 Parte inicial do texto, em que devem constar a delimitação do assunto tratado, 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do 

trabalho. 

2. Revisão teórica 

Deve demonstrar conhecimento da literatura básica sobre o tema, 

interpretando os trabalhos feitos por outros autores. Refere-se somente aos 

assuntos que tenham relação direta e específica com o Projeto Integrador. Deve ser 

apresentada preferencialmente em ordem cronológica, em blocos de assunto, 

mostrando a evolução do tema de maneira integrada. Todo material citado deve 

constar nas referências. 

3. Material e Métodos (procedimentos) utilizados no desenvolvimento do 

Projeto Integrador. 

 As observações ou dados coletados, bem como o método utilizado, são os 

principais elementos para a execução de um trabalho. Os procedimentos 

metodológicos devem ser apresentados de forma breve, porém completa e clara, na 

seqüência cronológica em que o trabalho foi conduzido. 

4 Resultados e Discussão 

A apresentação mais adequada dos resultados deve seguir a seqüência da 

abordagem usada nos objetivos, material e métodos. Os resultados podem ser 

apresentados em forma de tabelas ou gráficos, sendo numerados seqüencialmente 

e discutidos antes de serem colocados. Uma boa discussão necessita de bases 

teóricas (pode-se utilizar referências bibliográficas) e devem ser relacionadas aos 

resultados obtidos avaliando a prática com relação aos objetivos propostos. Quando 

possível, os resultados obtidos devem ser comparados com dados de literatura e 

suas diferenças (quando houver) discutidas. 

5 Conclusão 

É apropriado elaborar a conclusão de modo claro e sucinto. Os resultados 

devem ser relacionados aos objetivos propostos como também à teoria, ou mesmo 

conclusões próprias, desde que haja embasamento técnico científico para isto. 

Quando o trabalho não permitir conclusões, deve-se fazer apenas considerações 

finais em que deverá apresentar perspectivas de continuidade ou desdobramento 

do trabalho. 
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Anexo III 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO PI 

CURSO: __________________________________________________________ 

DOCENTE.________________________________________________________ 

DISCENTE(S): 

________________________________________________ Matrícula:_________ 

________________________________________________ Matrícula:_________ 

________________________________________________ Matrícula:_________ 

________________________________________________ Matrícula:_________ 

________________________________________________ Matrícula:_________ 

________________________________________________ Matrícula:_________ 

________________________________________________ Matrícula:_________ 

 

Data Atividade Desenvolvida Assinaturas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Visto da Coordenação de Curso: ___________________________Data:___/____/_____ 

 

Observações  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


