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I – INTRODUÇÃO  

A Interdisciplinaridade integra as disciplinas a partir da busca do 

conhecimento sobre um tema especifico estudo de caso e ou qualquer tipo de 

metodologia adotada para o seu desenvolvimento.  

Segundo Leis (2005), a interdisciplinaridade pode ser definida como um 

ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com 

lógicas diferentes. 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 

causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 

linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos. (BRASIL, apud 

FORTES, 2012). 

Este manual tem como finalidade direcionar e organizar a elaboração 

dos Projetos Interdisciplinares elaborados pelos discentes e orientados pelos 

docentes, da Faculdade Paschoal Dantas. O objetivo desse manual é prover 

docentes e discentes de informações acerca dos requisitos básicos para a 

elaboração do Projeto Interdisciplinar. 

O Projeto Interdisciplinar incentiva aos discentes à aplicação de 

conhecimentos adquiridos, associando à práxis de atuação. O projeto deve ser 

desenvolvido durante o período de vigência do curso, fazendo parte da matriz 

curricular dos vários cursos ofertados pela Faculdade Paschoal Dantas. 

Comporão o Projeto Interdisciplinar todas as disciplinas em curso no 

semestre letivo de acordo com a atual matriz curricular dos cursos de 

graduação.  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


O desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar (PI) deverá ser 

acompanhado pelos docentes das disciplinas ofertadas em cada semestre 

letivo e pelo docente orientador do grupo, designado pela coordenação de 

curso. Ao final os discentes apresentarão um PI em grupo, que demonstre a 

apreensão de competências e habilidades proposta no Projeto Politico 

Pedagógico de cada curso. 

 O Projeto Interdisciplinar corresponde a 20 horas instituídas dentro da 

matriz curricular dos cursos de graduação.  

 A Avaliação do desempenho na elaboração do PI somará a pontuação 

de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, fazendo parte do processo avaliativo de cada 

semestre letivo. Será direcionado a composição dos pontos: 0 a 5 pontos para 

o procedimento teórico escrito e 0 a 5 pontos para a apresentação que será em 

forma de Banner em data a ser estipulada no calendário acadêmico. Conforme 

o Art. 78 do Regimento Interno da Faculdade Paschoal Dantas, a nota final do 

aluno em cada disciplina, deverá ser composta pela média aritmética dos dois 

bimestres letivos. 

 As orientações dos PIs serão realizadas pelos docentes de cada 

disciplina e pelo docente orientador do grupo, podendo ser feita 

presencialmente ou por e-mail conforme disponibilidade do docente. 

 O material de apoio didático que deverá direcionar o PI deverá ser o 

conteúdo acadêmico visto em aulas, normas para trabalho científico conforme 

normas da ABNT e referencias bibliográficas sugeridas pelos docentes. 

 

II – COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS E DIRECIONAMENTO DO PI  

 

 As atividades serão realizadas por grupos compostos por 4 a 6 

integrantes; 

 Cada grupo deve preencher a Ficha de Inscrição e Acompanhamento e 

devolvê-la a Coordenação de Curso em data estipulada no Cronograma 

do PI de cada semestre letivo; 

 Após a formação e inscrição dos grupos será direcionado o docente que 

irá orientar o grupo na elaboração do PI; 



 O grupo deve realizar reuniões periódicas (no mínimo uma vez por mês), 

para a condução e acompanhamento das atividades do projeto. Sugere-

se que as reuniões sejam registradas e que cada grupo faça um 

relatório, descrevendo o envolvimento dos participantes. Esse material 

deve ser entregue juntamente com o relatório final. Em caso de falta de 

participação efetiva de algum integrante, o grupo pode manifestar-se 

através de um breve relatório formal, a ser encaminhado para o 

professor orientador; 

 Serão desenvolvidas atividades escrita e oral, com datas previamente 

apresentadas pelo professor orientador; 

 Alunos com dependências em quatro ou mais disciplinas devem 

participar de todas as fases de desenvolvimento do projeto, porém sua 

avaliação estará restrita às disciplinas em que está matriculado no 

semestre letivo.   

 Caso haja desistência de algum membro do grupo, não haverá 

remanejamento para outro grupo, a não ser que haja negociação prévia 

com os orientadores de cada grupo e aceite dos mesmos; 

 

III – ATUAÇÃO DOS DOCENTES DE CADA DISCIPLINA 

 

É função dos docentes das disciplinas contempladas no PI, em cada semestre: 

 Incluir instruções sobre o PI no plano de ensino, reforçar sua divulgação 

informar o peso que a nota do PI terá na composição da nota no 

semestre letivo e em cada disciplina ministrada; 

 Dar suporte ao desenvolvimento do projeto, oferecendo orientação aos 

grupos sobre o capítulo da sua disciplina; 

 Receber, ler, e avaliar a finalização do capitulo da sua disciplina, além 

de participar da avaliação da apresentação oral, convocado pelo 

Coordenador do Curso. 

 

IV – ATUAÇÃO DO DOCENTE ORIENTADOR 

 Divulgar o Cronograma das Atividades; 



 Sugerir a leitura deste manual para os alunos no início do semestre e 

divulgar o PI para os alunos e professores no início do período letivo; 

 Definir a metodologia utilizada para elaboração do PI (Pesquisa de 

Campo, Estudo de Caso entre outras) 

 Acompanhar o desenvolvimento dos projetos, prestando os devidos 

esclarecimentos e orientações relacionados à Estrutura Formal do PI, 

Fases de desenvolvimento: Introdução, Objetivo, Metodologia, 

Apresentação dos Resultados, Considerações Finais e Referencias 

Bibliográfica; 

 Disponibilizar horários para orientação; 

 Avaliar os trabalhos finais, discutir, argumentar e preparar os discentes 

para as apresentações que se dará em formato de BANNER. 

 

V – FASES DO PROJETO INTERDISCIPLINAR 

Fase 1:  

 Definir os participantes do grupo de 4 (quatro) até 6 (seis) alunos; 
 
Fase 2:   

 

 Definir as atividades desenvolvidas pelo grupo, seguir cronograma 

elaborado pelo Coordenador de Curso para cada semestre letivo;  

 Grupo deverá definir responsabilidades e rotinas de trabalho para 

atender as datas estabelecidas no cronograma e pelos docentes das 

disciplinas (cada capítulo) e docentes orientadores;  

Fase 3: 

 

 Redigir o Projeto com base nas orientações transmitidas pelos docentes 

das disciplinas e docente orientador com base nas normas da ABNT 

para confecção de Trabalho Acadêmico; 

 Obter os recursos necessários para a execução e apresentação do 

projeto;  

 Realizar as reuniões de controle do status e retroação sobre os objetivos 

parciais de cada disciplina e após na finalização do projeto. 

 



VI – ESTRUTURA DO PROJETO INTERDISCIPLINAR 

 

Elementos Pré-Textuais (CADA UM EM FOLHA DISTINTA): 

a) CAPA: 

 Elemento obrigatório, proteção externa que reveste o trabalho. Devem 

constar informações de identificação da obra: nome da Instituição e do 

Curso, completos; nome do autor (es), título principal do trabalho, 

subtítulo (se houver), tipo de documento científico (Projeto 

Interdisciplinar), local (cidade) da Instituição onde o trabalho deve ser 

apresentado; ano de apresentação do trabalho. 

b) FOLHA DE ROSTO: 

 A Folha de Rosto possui os seguintes elementos: nome do autor (es), 

título principal do trabalho, subtítulo (se houver). Descrição em recuo à 

direita:  tipo de documento científico (Projeto Interdisciplinar), 

apresentado a Instituição de Ensino como requisito parcial da 

Graduação cursada, nome do docente orientador; local (cidade) da 

Instituição onde o trabalho deve ser apresentado; ano de apresentação 

do trabalho. 

c) INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO 

INTERDISCIPLINAR (apenas 1 (hum) para todo o PI); 

d) INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO 

INTERDISCIPLINAR ( 1 (hum) instrumento para cada capítulo de cada 

disciplina). 

e) SUMÁRIO 

Elementos Textuais (CADA UM EM FOLHA DISTINTA):  

a) INTRODUÇÃO: 

 A Introdução deve conter: parte inicial do texto (apresentação do 

trabalho), deve constar o tema, a delimitação do assunto, objetivos do 

PI, justificativa, procedimentos metodológicos, embasamento teórico 

(principais bases sintetizadas) e estrutura do projeto tratado de forma 

sucinta. O PI DEVERÁ TER APENAS UMA INTRODUÇÃO PARA 

TODA A ESTRUTURA. 



 

b) CAPITULOS:  

 Cada Capitulo do Projeto Interdisciplinar deverá ter como titulo a 

disciplina ministrada no semestre letivo (iniciando o capitulo com a 

primeira disciplina do dia da semana e assim sucessivamente, até o 

último dia da semana) 

 Os capítulos a que se refere as disciplinas não devem conter os 

Títulos : Introdução, Objetivo,  Metodologia e ou Considerações 

Finais (estes fazem parte da Estrutura do PI). 

c) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

 Resultados - Os resultados encontrados são relatados de uma forma 

organizada e sistematizada. Quando se estuda um grupo de casos ou 

de observações, os percentuais da ocorrência de cada observação 

também são relatados. A importância e o significado de certos resultados 

podem ser melhor avaliados pela análise estatística. 

 Discussão: Neste segmento do trabalho as observações de outros 

autores referentes ao tema do trabalho podem ser descritas, para 

comparação. Os resultados encontrados são detalhadamente discutidos 

e o seu significado é apontado. A discussão pode ser mais ou menos 

ampla, conforme o tema estudado. 

d) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As Considerações Finais, retrata a resposta ao objetivo do trabalho e 

seus questionamentos (problema de pesquisa). Segundo Fachin (2005), 

deve ser breve, clara, objetiva, apresentar visão analítica do corpo do 

trabalho, inter-relacionando-o e levando em conta o problema inicial do 

estudo. É redigida tendo em vista os resultados obtidos.  

 

Elementos Pós -  Textuais  (CADA UM EM FOLHA DISTINTA):  

a) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 As Referencias Bibliográficas são um conjunto padronizado de 

elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua 

identificação individual; 

 As referências são alinhadas somente à margem esquerda e de forma a 

se identificar individualmente cada documento; 

 O recurso tipográfico (negrito, itálico ou grifo) é utilizado para destacar o 

elemento título da publicação, e deve ser uniforme em todas as 

referências de um mesmo documento; 

 As referências devem ser digitadas, usando espaço simples entre as 

linhas e espaço duplo para separá-las; 

 As referências para o PI devem ser ordenadas usando o sistema de 

ordem alfabética seguindo as Normas da ABNT; 

 As referências devem ser listadas no final do trabalho, antes do Anexo e 

ou Apêndice. 

 

b) APENDICE e ANEXO: 

 A diferença entre Apêndice e Anexo é que o Anexo é um texto ou 

documento que não foi elaborado pelo autor do trabalho e ou estudo, 

e o Apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do 

trabalho e ou estudo. (NBR 14724 de dezembro de 2005) 

 

VI – ELABORAÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PROJETO INTERDISCIPLINAR 

 Os capítulos devem ser desenvolvidos em detrimento a cada 

disciplina ministrada no semestre letivo; 

 O desenvolvimento dos capítulos que compõem o PI, deverá ter a 

participação de todos os docentes do semestre, com a participação 

de todos os discentes; 

 Os docentes de cada disciplina e o docente orientador do PI, deverá 

estimular a analise interdisciplinar, no intuito de configurar um 

trabalho unificado ao final do semestre letivo; 



 Cada capítulo deverá contemplar: uma parte teórica contendo os 

conceitos relativos ao tema proposto e discutidos em sala de aula, 

acompanhados de devida citação de autoria e referencia bibliográfica 

conforme as normas da ABNT para confecção de trabalho 

acadêmico; 

 Se houver parte prática (pesquisa de campo), deverão ser 

apresentados os dados coletados, seguido de sucinta discussão dos 

dados articulados aos conceitos presentes na parte teórica do PI 

VII – DIRECIONAMENTO DOS TEMAS DO PI 

 Os temas do PI, serão direcionados em detrimento a cada semestre 

letivo;  

 As orientações, o acompanhamento das atividades parciais, a correção 

e atribuição de notas para execução do capítulo do PI, bem como a 

vigilância pelo comprimento de normatizações científicas e rigor ético, 

são de responsabilidade de cada docente ministrante da disciplina 

referida ao capítulo; 

 Para cada grupo haverá um docente orientador responsável pelo 

acompanhamento da junção dos trabalhos em um trabalho único final 

conforme a estrutura formal proposta neste manual; 

 Cada docente orientador deverá orientar, acompanhar e corrigir 

elementos pré e pós-textuais, além de acompanhar a finalização do 

trabalho e posteriormente sua apresentação em forma de BANNER. 

 

VIII – ENTREGA DO PI – PARTE TEÓRICA 

 Cada Grupo deverá entregar uma (01) cópia do trabalho em folha A4, 

encadernadas em espiral, seguindo as normatizações para confecção 

de trabalho acadêmico conforme regras da ABNT; 

 Os PI que não tiverem as avaliações parciais e geral realizada não serão 

aceitos; 



 O grupos só poderão realizar a apresentação do PI se entregarem a 

Parte Teórica com os devidos acompanhamentos, orientações e 

avaliações. 

 

IX – NORMAS GERAIS DA ABNT PARA CONFECÇÃO DO PI PARTE 

TEÓRICA 

 

 Espacejamento: 1,5 para os elementos textuais; simples para os 

elementos pré e pós-textuais;  

 Margem: Superior: 3cm; Esquerda: 3cm; Direita: 2cm; Inferior: 2cm; 

 Fonte: Times New Roman ou Arial;  

 Tamanho da fonte: 12 para o corpo do texto e 10 para o recuo (4cm) nas 

citações diretas com mais de três linhas;  

 Para títulos de capítulos: tamanho da fonte 14; 

 Paginação: fica na margem superior direita. Capa e folha de rosto 

contam como uma única página, os outros elementos pré-textuais 

contam normalmente, só que eles não são enumerados, o número fica 

omitido. A numeração só é colocada a partir da primeira folha da parte 

textual: a INTRODUÇÃO em algarismos arábicos (1, 2, 3...) no canto 

superior direito da folha, a 2,0cm da borda superior, ficando o último 

algarismo a 2,0cm da borda direita da folha;  

 Recuo do parágrafo: 1,25cm;  

 Distância entre os parágrafos: 6pt; Distância entre o texto e o 

subcapítulo, e entre este e o texto seguinte: um espaço 1,5. 

 

X – APRESENTAÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR 

 Os PIs serão apresentados sempre ao final do semestre letivo em um 

evento acadêmico realizado pelo curso de graduação e ou  Faculdade; 



 Deverão ser apresentados em formato de BANNER, seguindo os 

padrões de 120 cm de comprimento e 90 cm de largura; 

 Os BANNERs devem conter: Logotipo da Faculdade, Titulo do Projeto, 

Nome dos Discentes e RA, Nome do Docente Orientador, Introdução, 

Objetivo, Metodologia, Apresentação dos Resultados, Considerações 

Finais e Referencias Bibliográfica (no mínimo três referencias devem ser 

citadas). 

 Os BANNERS devem seguir a padronização para fonte e tamanho: 

 TITULO: ARIAL E OU TIME NEW ROMAN  TAMANHO 80 

 NOME DOS ALUNOS E ORIENTADOR: ARIAL E OU TIMES 

NEW ROMAN TAMANHO 40 

 INTRODUÇÃO, OBJETIVO, METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO 

DOS RESULTADOS, CONSIDERAÇÕES FINAIS: ARIAL E OU TIMES 

NEW ROMAN TAMANHO 40; 

 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: ARIAL E OU TIMES NEW 

ROMAN TAMANHO 28. 

OBSERVAÇÕES: 

 As datas para entrega do PI deverá ser seguida rigorosamente; 

 Não serão aceitos PIs fora da data estipulada; 

 Não poderão apresentar PIs o grupo que não entregar a parte teórica do 

projeto; 

 Não será aceito PI incompleto e ou faltando algum instrumento de 

avaliação; 

 As apresentações só serão realizadas em formato de BANNER, não 

sendo aceito outro tipo de apresentação; 

 O grupo que não apresentar o PI na data previamente marcada, não 

poderá fazê-lo em outra data; 

A SEGUIR SEGUE MODELO REFERÊNCIA PARA ESTRUTURA DO PROJETO 

INTERDISCIPLINAR PARTE TEÓRICA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÕES 

GERAL E PARCIAL 
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Projeto Interdisciplinar apresentado a 

Graduação de Enfermagem Bacharelado da 

Faculdade Paschoal Dantas. 

Prof. Orientador (a):   

 

Nome do Aluno e RA 



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTERDISCIPLINAR 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

NOME DOS ALUNOS (AS) RA SEMESTRE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

2. AVALIAÇÃO GERAL: 

CAPÍTULOS NOTA 

I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

VI.   

VII.   

VIII.  

MÉDIA FINAL (Soma das notas dos capítulos, divisão pelo número dos 
capítulos). 

 

3. OBSERVAÇÃO GERAL: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura Professor (a) Orientador (a) 

 



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARCIAL DO PROJETO INTERDISCIPLINAR 

NOME DA DISCIPLINA E CAPÍTULO: 

PROFESSOR DA DISCIPLINA: 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

NOME DOS ALUNOS (AS) RA SEMESTRE 

1. 
    

  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

2. AVALIAÇÃO PARCIAL 

QUESITOS DE AVALIAÇÃO ATENDEU 
TOTALMENE 

(1,25 ponto para 
cada item) 

ATENDEU 
PARCIALMENTE 
(0,75 ponto para 

cada item) 

NÃO ATENDEU 
(0 ponto para 

cada item) 

1. O Projeto Integrador Teórico 
atendeu as orientações 
realizadas em detrimento a 
disciplina. 

   

2. O Texto produzido atendeu as 
normas da Língua Portuguesa 
(Ortografia, Concordância, etc) 

   

3. O Projeto Integrador foi 
produzido e atendeu as normas 
para trabalho acadêmico 
conforme rege a ABNT. 

   

4. O capítulo foi entregue para 
avaliação conforme estabelecido 
no Cronograma do PI. 

   

MÉDIA TOTAL DO CAPÍTULO DA DISCIPLINA  

 

3. PARECER DO PROFESSOR (A) DA DISCIPLINA:______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Professor (a) Responsável pela Disciplina (Capítulo) 

 

 



RESUMO 

PADRONIZADO CONFORME AS NORMAS DA ABNT, INCLUIR TRÊS PALAVRAS 

CHAVES (DESCRITORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SUMÁRIO 

  

PARA FACILITAR PODE-SE FAZER O SUMÁRIO EM UMA TABELA E DEPOIS 

APAGAR AS LINHAS DE GRADES, FACILITA A FORMATAÇÃO – EXEMPLO: 

  

1. INTRODUÇÃO   

CAPÍTULO I:   

CAPÍTULO II:  

CAPITULO III:  

CAPITULO IV:  

CAPITULO V:  

CAPITULO VI:  

CAPITULO VII:  

CAPITULO VIII:  

Apresentação e Discussão dos Resultados  

Considerações Finais   

Referencias Bibliográfica   

Anexos e ou Apêndices  

 

 

 

 

 

Aqui se coloca o nº da página, lembrar 

conta-se as outras páginas(menos a capa) 

porém a numeração só é colocada a partir da 

primeira página da Introdução 



INTRODUÇÃO 

  

A Introdução deve conter: parte inicial do texto (apresentação do trabalho), 

deve constar o tema, a delimitação do assunto, objetivos do PI, justificativa, 

procedimentos metodológicos, embasamento teórico (principais bases 

sintetizadas) e estrutura do projeto tratado de forma sucinta. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

NOME DA PRIMEIRA DISCIPLINA DA SEMANA 

 

CAPITULO II 

NOME DA DISCIPLINA SUCEQUENTE E ASSIM POR DIANTE 

PARA OS DEMAIS CAPÍTULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

EXEMPLO: 

Resultados - Os resultados encontrados são relatados de uma forma 

organizada e sistematizada. Quando se estuda um grupo de casos ou de 

observações, os percentuais da ocorrência de cada observação também são 

relatados. A importância e o significado de certos resultados podem ser melhor 

avaliados pela análise estatística. 

Discussão: Neste segmento do trabalho as observações de outros autores 

referentes ao tema do trabalho podem ser descritas, para comparação. Os 

resultados encontrados são detalhadamente discutidos e o seu significado é 

apontado. A discussão pode ser mais ou menos ampla, conforme o tema 

estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais devem responder ao objetivo geral do trabalho e os 

questionamentos se forem levantados. 

Em conjunto deve-se relatar como identificou a Interdisciplinaridade em 

detrimento a cada disciplina e a metodologia utilizada para confecção do 

Projeto Interdisciplinar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA 

TODOS OS AUTORES CITADOS TANTO NA INTRODUÇÃO COMO NO 

REFERENCIAL TEÓRICO PESQUISADO PARA ELABORAÇÃO DOS 

CAPÍTULOS, PRECISAM ESTAR LISTADOS CONFORME NORMA DA 

ABNT EM ORDEM ALFABÉTICA DE SOBRENOME DOS AUTORES. 

ESTE REFERENCIAL TEÓRICO SÃO OS ARTIGOS, SITES, E LIVROS 

PESQUISADOS.  

ALGUNS EXEMPLOS: 

EXEMPLO DE REFERENCIAL TIRADO DE LIVRO: 

ETZIONI, A. Organizações Complexas – Um estudo das organizações em face dos 

problemas sociais. Atlas São Paulo: 1975. 

  

EXEMPLO DE REFERENCIAL DE ARTIGO TIRADO DA INTERNET: 

CAGLIARI, D. Pedagogo Empresarial e a atuação na empresa. Artigo publicado em 

12.01.2009 (Disponível em: 

http://www.pedagogia.com.br/artigos/pedagogo/index.php?pagina=0 Acesso dia 

01.05.10 20h30) 

EXEMPLO DE REFERENCIAL DE ARTIGO PUBLICADO COMO MONOGRAFIA: 

GRECCO, M.G. O Pedagogo Empresarial. Monografia apresentada para conclusão do 

Curso de Pedagogia Empresarial da Universidade Veiga de Almeida. Rio de Janeiro: 
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ANEXOS I 

INSTRUMENTO DO PROFESSOR (A) PARA  ACOMPANHAMENTO DAS 

ORIENTAÇÕES REALIZADAS DO PI 

CURSO:  PERIODO: 

SEMESTRE: 

COMPONENTES DO GRUPO 

R.A NOME e-mail 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6   

REGISTRO DE ORIENTAÇÕES 

DATA CONTEÚDO ORIENTADO CIÊNCIA DO 
ALUNO 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

__________________________                   ____________________________ 

Assinatura do Profº.Orientador                       Assinatura Coordenação de Curso 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TCLE 

Prezado(a) participante:__________________________________________________ 

Sou estudante do curso de graduação__________________________________ na 

Faculdade na Faculdade Paschoal Dantas, situada no bairro de Itaquera São Paulo, 

capital.  Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do(a) 

professor(a):_________________________________cujo objetivo é 

_____________________________________________________________________ 

Sua participação envolve participar respondendo um questionário elaborado por nós 

alunos da graduação e sob supervisão de um professor do curso. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem  absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela coordenação de 

curso da Faculdade Paschoal Dantas, através do telefone: (11) 2741.5100 

São Paulo, ____________de__________________________de 20_________. 

 
 
 
__________________________________            _____________________________ 
Assinatura do Aluno(a)                                    Assinatura do Professor (a) Orientador(a) 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 
termo de consentimento. 
 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do participante 
 

 

 

 



ANEXO III 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO 

1. Sexo: (   ) Masculino       (   ) Feminino 

2. Idade: (_________) anos 

 

 

 

 


