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1. APRESENTAÇÃO 

Trata-se de um Projeto que compõe a carga horária das disciplinas 

oferecidas em todos os ciclos dos cursos da Faculdade Enau: Administração, 

Educação Física, Gestão de Recursos Humanos e Pedagogia.  A cada ciclo, os 

componentes curriculares direcionar-se-ão para a elaboração de um Projeto Prático 

Integrado (PPI) cujo tema será aprovado em reunião de colegiado. 

O projeto prevê carga horária prática de 20 horas para cada disciplina, e 

sua execução será realizada no ambiente da IES: biblioteca, laboratório de 

informática, salas de aula, entre outros.  Na sua dimensão conceitual, o PPI 

sustenta-se nos pressupostos da aprendizagem colaborativa, devendo orientar-se 

para a aplicação das competências e habilidades adquiridas em estudos e 

atividades do semestre, integrando temas do domínio teórico e experiências 

práticas voltadas. 

O regulamento do PPI será elaborado pelo Coordenador junto com os 

professores do curso, será divulgado aos alunos no início de cada ciclo letivo, 

desdobrando-se nele a estrutura pensada para o desenvolvimento dos mesmos.  

 

2. A TEMÁTICA 

 

Todo início de ciclo, na primeira reunião de colegiado e NDE haverá a 

apresentação e discussão do tema do PPI referente àquele momento. A escolha do 

tema é feita segundo alguns critérios: a) relevância da área de estudo para a 

sociedade; b) bibliografia disponível na IES; c) estado da arte sobre o tema 

escolhido. 

Desta forma, o ciclo 2019-2 optou pelo tema Empreendedorismo e 

Inovação. Entende-se que empreender é enxergar oportunidades e criar negócios 

e inovação como a criação ou mudança de algo que já existe, de forma útil para 

causar uma mudança positiva e ressignificar algo que parecia já estar estabelecido.  
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No mercado e na prática, inovar é oferecer soluções que proponham valor 

real para as pessoas, organizações e sociedade, potencial esse que só consegue 

ser cumprido ao se unir empreendedorismo e inovação. Se por um lado, 

empreender é enxergar oportunidades e criar negócios, a inovação agrega valor a 

essas soluções e cria negócios surpreendentes e úteis.  

Através de um modelo de negócios diferenciado, as Startups movimentam 

a economia, promovendo mudanças significativas como Uber, Netflix, Airbnb e 

Nubank que mudaram a forma como a sociedade interage e consome em seus 

segmentos. 

 

3. DISCIPLINA NORTEADORA E DISCIPLINAS DE APOIO 

 

A cada ciclo será eleita uma disciplina norteadora para o PPI. Esta disciplina 

é responsável pelo direcionamento do projeto e terá apoio das demais disciplinas 

do curso, cada uma com sua função específica. 

 

 

CURSO 
DISCIPLINA 

NORTEADORA 
DISCIPLINAS APOIO 

Administração 

Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação 

Dinâmica dos grupos e 

de grupos; 

Teorias da 

Administração; 

Matemática Básica, 

Língua Portuguesa 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação 

Dinâmica dos grupos e 

de grupos; 

Teorias da 

Administração; 
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Matemática Básica, 

Língua Portuguesa 

Pedagogia 

Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação 

Dinâmica dos grupos e 

de grupos; 

Bases Epistemológicas, 

filosóficas e históricas 

da Educação; 

Educação, Sociedade e 

Trabalho; Língua 

Portuguesa 

Educação Física 

Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação 

Dinâmica dos grupos e 

de grupos; 

Biologia e Bioquímica 

Aplicada à Educação 

Física; 

Pedagogia do 

Movimento Humano; 

Língua Portuguesa 

 

4. OBJETIVOS 

 

Os objetivos do PPI estão divididos em geral e específicos, descritos nos 

itens subsequentes. 

 

 

4.1. Objetivo Geral 

 

Estudar e apresentar um Case de Sucesso sobre uma Startup que já esteja 

consolidada no mercado brasileiro. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Entender o que é um Startup; 

b. Estudar as diferentes etapas de aplicação: Hipótese, Validação, Negócio e 

Escala 

c. Conhecer a técnica de Estudo de Caso, metodologia de pesquisa e ABNT 

 

5. ETAPAS 

 

5.1. Calendário Etapas e Ação Necessária com datas previstas 

 

Mês Ação 

Setembro 2019 1. Apresentação do PPI (13-09) 

2. Formação dos grupos (13-09) 

3. Orientação Etapa 1 (13-09) 

4. Entrega Etapa 1 (20-09) 

Outubro 2019 5. Orientação Etapa 2 (23-09) 

6. Entrega Etapa 2 (04-10) 

Novembro 2019 7. Orientação Etapa 3 (04-10 e 09-10) 

8. Entrega Etapa 3 (08-11) 

9. Orientação sobre normas ABNT, 

correção gramatical, revisão final (12-11) 

Dezembro 2019 

 

10. Entrega Final (14-11) 

11. Apresentação Banca (21-11 e   22-11) 

5.2. Descrição das Etapas e Disciplinas Responsáveis por cada Etapa 
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1. Apresentação do PPI – Apresentação do projeto, justificativa do tema, 

orientações gerais 

 

Disciplina Responsável (Norteadora): Tecnologias da Informação e da 

Comunicação 

 

2. Formação dos grupos – Os grupos deverão ser compostos por 4 a 6 

componentes. Orientação para que equipe seja multidisciplinar, ou seja, que 

os grupos sejam compostos por alunos de turmas diferentes. 

 

Disciplina Responsável (Norteadora): Tecnologias da Informação e da 

Comunicação 

 

3. Orientação Etapa 1– Os grupos serão orientados sobre a dinâmica de 

execução e entrega da etapa 1. Esta consiste na execução de uma pesquisa 

exploratória para a escolha de uma Startup que será objeto de estudo dos 

grupos (Case de sucesso) e justificar o motivo pelo qual escolheram 

determinada Startup. Nesta etapa os alunos deverão utilizar o laboratório de 

informática e bibliografia especializada para realizar a atividade. 

 

A entrega da Etapa 1 deverá ser feita no seguinte formato:  

 

● Capa (com nome dos integrantes dos grupos, RA, série, turma, título 

do PPI – Projeto Prático Integrado: Empreendedorismo e Inovação – 

Estudo de Caso da Startup X); 

● Capítulo I – Descrição da Empresa (Startup) escolhida e Justificativa 

da escolha (por qual motivo esta empresa será objeto de estudo, o 

que a faz diferente das demais empresas, qual relevância trará para o 

grupo e os demais colegas da sala) 
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Disciplina Responsável (Norteadora): Tecnologias da Informação e da 

Comunicação 

 

4. Entrega Etapa 1 – impressa com capa (Não precisa encadernar) 

 

5. Orientação Etapa 2– Os grupos serão orientados sobre as seguintes 

informações que deverão pesquisar e apresentar: 

 

1- O que é uma Startup, quando este termo foi criado e por qual motivo 

2- Quando houve a popularização do termo em que qual período (contexto 

histórico isso ocorreu) 

3- O que é Modelo de Negócios dentro da perspectiva de uma Startup 

 

Disciplinas Responsáveis (Apoio):  

Cultura Corporal e Pedagogia do Movimento Humano; 

Educação, Sociedade e Trabalho; 

Teorias da Administração. 

 

6. Entrega Etapa 2 – impressa com capa (Não precisa encadernar) 

7. Orientação Etapa 3 – Descrição do Case de Sucesso escolhido pelos grupos, 

detalhamento das empresas: 

 

Disciplina Responsável (Norteadora): Tecnologias da Informação e da 

Comunicação 

Disciplina Responsável (Apoio): Dinâmica de grupo de dos grupos 

 

8. Entrega Etapa 3 - impressa com capa (Não precisa encadernar) 

9. Orientação sobre normas ABNT, correção gramatical, revisão final 

Disciplinas Responsáveis (Apoio):  

 Matemática Básica; 
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 Bases Epistemológicas, filosóficas e históricas da Educação; 

 Língua Portuguesa; 

 Biologia e Bioquímica Aplicada à Educação Física. 

 

10. Entrega Final 

 

O trabalho final deverá ser entrega de acordo com as normas ABNT, impresso e 

encadernado em 4 vias para o professor da disciplina norteadora. Na elaboração e 

apresentação do relatório final do Trabalho Interdisciplinar, como resultado dos 

estudos e das atividades desenvolvidas, o estudante fará uso dos conceitos da 

comunicação oral e escrita.  

 

6. AVALIAÇÃO 

 

Ao Projeto Prático Integrado será atribuída uma nota no valor de (0-3,0) decorrente 

do conteúdo impresso e apresentado, que irá compor a nota final de todas as 

disciplinas envolvidas, conforme decidido em reunião. A apresentação será feita 

para uma banca especializada, composta por dois docentes da Faculdade Enau, 

um profissional da área e um professor convidado em data e horários combinados. 
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