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APRESENTAÇÃO
O PI - Projeto Integrador constitui-se numa proposta de ensino que
proporcionará a interdisciplinaridade e a transversalidade dos temas abordados
em todas as disciplinas do semestre a ser implementado. Trata-se de um
instrumento que oportuniza o confronto entre teorias estudadas com as práticas
realizadas no campo do trabalho, com vistas a uma perspectiva de gestão
empreendedora.
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 FATEC de Franca. 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 seja desenvolvimento semestralmente e
resultem em um projeto final de Gestão de Pessoas.
- Objetivo
Assim, o PI – Projeto Integrador tem como objetivo capacitar o aluno para o
desenvolvimento pessoal e profissional a partir de projetos aplicados na Gestão de
Recursos Humanos. Fornecer competências, habilidades humanas e gerenciais, no
sentido de contribuir para uma formação interdisciplinar e prática.
- Metodologia
O Projeto Integrador consistirá na elaboração e desenvolvimento de um
projeto de intervenção empreendedora da área de Gestão de Pessoas, envolvendo
conteúdos teóricos em sala de aula, orientações individuais e coletivas e atividades
práticas de caráter interdisciplinar.
- Relatório
Ao final de cada etapa (semestre), deverá ser elaborado um plano de trabalho
contento pelo menos os seguintes itens:
a)

Introdução com os objetivos e as justificativas do trabalho;

b)

Revisão bibliográfica;

c)

Metodologia;

d)

Cronograma de atividade;

e)

Resultados e Discussão;

f)

Considerações (parciais e/ou final);

g)

Bibliografia.
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1) PROJETO INTEGRADOR I
Consiste no desenvolvimento de uma mídia online em forma de Jornal
informativo, envolvendo a comunidade acadêmica da FATEC. A organização e o
acompanhamento está sob responsabilidade da disciplina de Projeto Integrador I e
supervisão da coordenação de curso, com participação ativa das demais disciplinas do
semestre.
Dessa forma, para cada disciplina será realizado ações interdisciplinares no
sentido de cumprir a proposta do PI – Projeto Integrador, conforme segue:
- Administração Geral: de forma prática será aplicado as funções da
Administração para a organização das tarefas e ações do PI – Projeto Integrador I, no
sentido de montar um plano estratégico (delimitado em tático e operacional) para cada
grupo. Assim, por meio da divisão de tarefas e de um Cronograma de Ações, com
deveres, responsabilidades e prazos será possível gerenciar o desenvolvimento
contínuo do PI ao longo do semestre letivo;
- Leitura e Produção de Textos: As atividades práticas a serem desenvolvidas
durante o processo de ensino/aprendizagem se relacionam principalmente ao
desenvolvimento do Projeto Integrador (PI), em um laboratório de informática. A
redação do texto do jornal e do relatório do projeto deve ocorrer sob orientação da
professora, para que as correções gramaticais sejam realizadas em conformidade com
o novo acordo ortográfico. Além do trabalho no PI, os alunos devem realizar inúmeras
atividades práticas em sala de aula e extraclasse, relativas à aplicação prática dos
temas em estudo;
- Comportamento Organizacional: De forma prática será explorado as
características individuais e coletivas da formação e do trabalho em equipe para o
desenvolvimento do PI – Projeto Integrador. Para tanto, um organograma será
desenvolvido a fim de obter um comportamento adequado junto a equipe e um
processo de liderança coerente para a tomada de decisão, garantindo o contínuo
comprometimento dos alunos para a realização PI;
- Inglês I: Será realizado pesquisa e análise de textos com o uso de estratégias
de leitura e de compreensão oral aplicado às questões semânticas, para elaboração
prática do Projeto Integrador em forma de mídia online (jornal);
- Matemática Elementar: Serão desenvolvidas atividades do projeto integrador
que buscarão dar o embasamento matemático para o tratamento de informações na
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construção da mídia online (jornal), em relação à diagramação e o layout;
- Gestão das Relações Interpessoais: De forma prática, para a realização do
PI – Projeto Integrador será abordado as características do processo de comunicação
interpessoal para a gestão do relacionamento no trabalho em equipe e aplicação das
técnicas de motivação e dos mecanismos de acompanhamento, controle e feedback
para a realização de tarefas.
Ao final de cada semestre, os grupos deverão elaborar um Relatório Parcial do
Projeto Integrador I, a ser apresentado de acordo com as normas de padronização da
Instituição.
O Projeto Integrador será constantemente avaliado pelas disciplinas, pois terá
como peso, 20% da composição da média semestral, sendo esta definida
individualmente por cada disciplina (docente).

1.1. Estrutura do Jornal
1) Apresentação do Jornal: capa, layout e editorial; Notícias de Franca.
2) Sessão Geral I: Espaço para divulgação das ações da FATEC, como
vestibular, cursos, atividades de extensão e outras ações;
3) Sessão Geral II: Espaço para divulgação de novidades, reformas estruturais,
aquisição de novos materiais e equipamentos e informações da Secretaria;
4) Sessão Notícias I: Espaço para divulgação das informações sobre os cursos
de ADS e GE;
5) Sessão Notícias I: Espaço para divulgação das informações sobre os cursos
de GPI e GRH;
6) Sessão Extra: espaço para destacar sobre um colaborador da FATEC,
divulgação de experiências e práticas realizadas em sala de aula e também
noticias do DA.;
7) Sessão Vagas I: Divulgação de vagas de estágio oferecidas pelos diversos
canais físicos e virtuais;
8) Sessão Vagas II: Divulgação de vagas de Emprego e Concursos oferecidas
pelos diversos canais físicos e virtuais.

