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PROJETO INTEGRADOR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 Título e Autoria da iniciativa 

PROJETO INTEGRADOR – DIRETORIA DE ENSINO DA AJES 

 

1.2 Tipo/modalidade do evento proposto 

O Projeto Integrador é uma atividade acadêmica que constitui o eixo condutor dos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação da AJES.  

A cada período letivo, os estudantes são estimulados a integrar conhecimentos e a desenvolver 

competências inerentes ao campo profissional e/ou social, a partir do contato com situações 

reais.  

Na busca de soluções para os problemas identificados, os estudantes trabalham com materiais 

alternativos e vivenciam desafios coletivos, o que gera possibilidades de experimentação de 

novas técnicas e busca pela inovação. 

O Projeto Integrador refere-se a uma modalidade de projeto utilizada como parte do processo 

avaliativo para composição da nota bimestral. O projeto integrador será implantado como 

parte da nota do primeiro e do segundo bimestre com peso de 1,0 ponto. 

 

1.3 Data(s) e horário(s) previsto(s) para a realização do evento proposto 

O projeto integrador terá início no dia 01/09/2020 com o período de inscrições que irá até dia 

04/09/2020, impreterivelmente, não havendo possibilidade de inscrição após o período 

mencionado. 

Ademais o projeto terá sua execução iniciada no dia 10/09/2020 quando começarão a ocorrer 

as reuniões para os grupos, seguindo a partir daí com os cronogramas específicos elaborados 

por cada um dos professores orientadores. A entrega parcial do projeto ocorre em 30/09/2020 

e a entrega final no dia 13/11/2020. 

 

1.4 Descrição e objeto do evento proposto 

O Projeto Integrador se insere em um contexto educacional sintonizado com o seu tempo. A 

complexidade crescente do mundo globalizado tem demandado o desenvolvimento de 

capacidades humanas, como pensar, sentir e agir, num espectro cada vez mais amplo e 

profundo.  

Nesse sentido, o processo de formação dos nossos estudantes, baseado no Projeto Integrador, 

visa atender às demandas da sociedade por profissionais competentes em todos os aspectos: 

técnico, afetivo e social. 

Para o segundo semestre letivo de 2020, serão aceitas inscrições dos acadêmicos para os 

seguintes temas: 

a) A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e a COVID-19 

(SARS-CoV-2) 
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b) Saúde e COVID-19 (SARS-CoV-2) 

c) Política, Economia e COVID-19 (SARS-CoV-2) 

d) Biodireito e COVID-19 (SARS-CoV-2) 

e) Eleições no Brasil e a COVID - 19 

f) Democracia x Pandemia 

g) Direito x Pandemia 

h) Educação x Pandemia 

i) Tecnologia x Pandemia 

j) Desigualdade Social x Pandemia 

k) Emprego, Empresa, Empreendedorismo x Pandemia 

l) Os desafios da sociedade frente ao novo normal 

m) Agronegócio x pandemia 

n) Democracia x direito de manifestação 

o) Fake News x pandemia 

 

 

1.5 Público-alvo do evento proposto 

O público alvo são todos os acadêmicos da Faculdade do Vale do Juruena – AJES, e todos os 

acadêmicos da Faculdade Noroeste do Mato Grosso - AJES. 

 

1.6 Local de realização do evento proposto 

O evento de apresentação será realizado por meio de videoconferência do Meet. 

 

1.7 Carga horária 

O projeto ocorrerá durante o segundo semestre 2020, não havendo uma carga horária 

específica, embora, seja desejável que os acadêmicos utilizem tantas horas quantas forem 

necessárias para o correto cumprimento dos objetivos do projeto no qual estiverem escritos. 

 

1.8 Cursos / Termos envolvidos 

Todos os cursos e termos da Faculdade do Vale do Juruena e da Faculdade do Noroeste de 

Mato Grosso 

 

1.9 Docentes envolvidos 

Professora Antonielle Pagnussat – DIRETORA DE ENSINO 

Professora Alcione Adame – DIRETORA INSTITUCIONAL 

Todos os demais professores que tenham vínculo com a instituição de ensino 

 

1.10 Monitores envolvidos 

Não previsto. 
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1.11 Número de vagas 

Os grupos são formados por 15 acadêmicos sendo que o número de vagas compreende todos os alunos 

matriculados no semestre 2020/2. 

 

1.12 Controle de frequência 

Não haverá controle de frequência, embora o professor responsável pelo projeto faça o 

acompanhamento da presença do aluno nas reuniões e na apresentação como forma de compor 

a nota individual de cada um. 

 

1.13 Controle de notas 

SIM – O aluno deverá participar das reuniões e também das atividades propostas pelos 

professores durante a execução do projeto, além de obrigatoriamente estar presente no dia da 

apresentação do produto final decorrente do projeto. Para os alunos que cumprirem os 

requisitos mencionados, será atribuído até 1,0 ponto, para todas as disciplinas em que o 

acadêmico estiver matriculado no semestre. As notas do primeiro bimestre serão atribuídas 

pelo corpo docente, diretivo e administrativo da AJES, a nota do segundo bimestre contará 

ainda com a participação da comunidade acadêmica e comunidade externa que atribuirão uma 

nota a cada projeto. 

 

1.14 Emissão de Certificados para os que atuarão no evento 

NÂO 

 

1.15 Emissão de Certificados para os assistirão ao evento 

NÃO 

 

1.16 Inscrição prévia 

As inscrições ocorrerão por meio de formulário específico enviado a todos os acadêmicos por 

meio do classpp. Além disso os acadêmicos podem acessar o material disponível no site da 

Faculdade AJES 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO  

 

2.1 Programação 

Cada projeto contará com um professor orientador que trabalhará na condução e mediação da 

execução do referido proejto. 

 

2.2 Cronograma 

26 de agosto a 04 de setembro de 2020, período de inscrição.. 

10 a 16 de setembro de 2020 – reunião dos grupos de acadêmicos de cada projeto com os 
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professores responsáveis pelo mesmo. 

30 de setembro de 2020 – entrega parcial do projeto. 

13 de novembro de 2020 – apresentação de todos os projetos por meio de videoconferência do 

Meet, onde haverá presença de todos os professores, acadêmicos e da comunidade externa. 

Durante o período de execução do projeto, além das reuniões, o professor responsável pelo 

projeto criará um Drive Compartilhado por meio do qual os acadêmicos se comunicarão. 

 

2.3 Recursos financeiros 

NÃO  

 

2.4 Docentes responsáveis pelo evento proposto 

ANTONIELLE PAGNUSSAT 

Todos os demais professores que tenham vínculo com a instituição de ensino. 

 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

O Projeto Integrador se insere em um contexto educacional sintonizado com o seu tempo. A 

complexidade crescente do mundo globalizado tem demandado o desenvolvimento de 

capacidades humanas, como pensar, sentir e agir, num espectro cada vez mais amplo e 

profundo.  

Nesse sentido, o processo de formação dos nossos estudantes, baseado no Projeto Integrador, 

visa atender às demandas da sociedade por profissionais competentes em todos os aspectos: 

técnico, afetivo e social. O Projeto Integrador é uma atividade acadêmica que constitui o eixo 

condutor dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da AJES.  

A cada período letivo, os estudantes são estimulados a integrar conhecimentos e a desenvolver 

competências inerentes ao campo profissional e/ou social, a partir do contato com situações 

reais.  

Na busca de soluções para os problemas identificados, os estudantes trabalham com materiais 

alternativos e vivenciam desafios coletivos, o que gera possibilidades de experimentação de 

novas técnicas e busca pela inovação. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Integrar os conhecimentos das mais diversas áreas; 

Estimular a troca de saberes; 

Estimular o trabalho em grupo; 

Conscientizar os acadêmicos da importância do projeto para a sociedade em geral; 

Estabelecer uma sincronia entre a teoria e prática no ambiente de ensino; 
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3.3 Conteúdo proposto, embora sujeito a alterações 

O conteúdo será especificado pelos professores, de acordo com título do projeto, conforme 

constam no item 1.11. 

 

3.4 Metodologia a ser utilizada no evento proposto 

A metodologia será definida pelo grupo de professores responsáveis pelo projeto. Os alunos 

receberão todas as orientações durante as reuniões.  

 

3.5 OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Embora não haja previsão de prorrogação do prazo de inscrições, em havendo vagas 

remanescente em algum projeto, o acadêmico que por ventura não tiver feito a inscrição no 

prazo estabelecido, poderá se inscrever nos projetos onde houver vagas, sendo que a sua nota 

equivalerá a 70% da nota inicial. 

 

4. PARECERES 

 

4.1 Assinatura do autor da proposição 

AJES-Juína, 25 de Agosto de 2020. 

 

 

Antonielle Pagnussat 

Diretora de Ensino 

 

4.2 Parecer e assinatura da Direção de Ensino 

De acordo.  

À consideração superior. 

AJES-Juína, 25 de agosto de 2020. 

 

 
Antonielle Pagussat 

Diretora de Ensino 

 
 


