
 

ALTERAÇÃO DO EDITAL 03/2020 COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO/UNIARP - 2020/2 

 

Dispõe sobre a constituição das bancas de 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC dos 

acadêmicos regularmente matriculados na 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, do 

semestre 2º/2020, do Curso de ADMINISTRAÇÃO 

da UNIARP – Campus Fraiburgo 

  

 

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, Universidade do Alto 

Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Campus de Fraiburgo, no uso de suas 

atribuições e de acordo com o artigo 14 do Regulamento do Trabalho de 

Conclusão De Curso (TCC), 

 

RESOLVE, 

 

1º Tornar públicas as datas e horários, formação das bancas de avaliadores 

e tipo de banca, dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos acadêmicos 

devidamente matriculados na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, do 

Curso de Administração, que serão realizadas entre os dias 10, 11 e 14 de 

dezembro de 2020, entre as 18h e 22h, conforme horários e locais descritos nos 

anexos. 

 

2º Para interessados em assistir às defesas, as bancas serão transmitidas no 

seguinte link: 

https://us.bbcollab.com/guest/6507fd7854df4feb9fdadd76c0fa3c7c 

 

3º - Os horários são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o 

andamento das apresentações e defesas. 

 

4º - Os membros da Banca Examinadora terão até 48 horas antes, a contar 

da data prevista em edital para apresentação do trabalho, para a respectiva 

avaliação preliminar e emissão de parecer favorável à exposição oral. Caso 

julgue o trabalho inapto para apresentação oral, o membro da banca deverá 

elaborar relatório expondo seus motivos.  

Se identificadas incoerências, falsificação de dados e/ou plágio, a banca tem a 

https://us.bbcollab.com/guest/6507fd7854df4feb9fdadd76c0fa3c7c


 

autonomia para não permitir a exposição do trabalho e deliberar sobre sua 

reprovação. 

 

5º O Presidente da Banca Examinadora será o professor Orientador do 

acadêmico a ser avaliado. Na falta desse, a coordenação do curso fará nova 

designação. 

 

6º - As alterações nas datas estabelecidas no calendário de defesa somente 

ocorrerão por motivos justificados, mediante requerimento formal no prazo de 

48 horas anteriores à data da defesa, para parecer da Coordenadora de Curso, 

que tomará as medidas cabíveis.  

 

7º - O tempo de apresentação do trabalho, em banca, será de no máximo 40 

(quarenta) minutos, sendo no máximo 15 (quinze) minutos de exposição oral pelo 

acadêmico e 25 (vinte e cinco) minutos para arguição da Banca Examinadora, 

ocasião em que serão avaliados os critérios da Ficha de Avaliação da Banca 

Examinadora (Apêndice G) e registrados na ata da Banca (Apêndice E) do 

Regulamento Geral de TCC. 

 

8º - Os professores participantes da banca alimentarão as notas em planilha 

dinâmica ainda no dia da banca. Posteriormente, após a compilação dos 

resultados, o Apêndice E (ATA DA BANCA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO – TCC) será enviado para conferência e assinatura 

digital dos professores participantes da banca. 

 

 

Fraiburgo, 04 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 
Prof.ª Me. Sandra Mara Bragagnolo 

Coordenadora Curso de Administração, Campus Fraiburgo 

UNIARP 



 

 

PROGRAMAÇÃO DE BANCAS 10/12/2020 

 

Data Horário Acadêmico(a) Título do trabalho 
Professor(a) 

Orientador(a) 
Avaliadores 

10/12 

19h 
Alexandre de Lara dos 

Santos 

Gestão em tempos de pandemia: estudo de 

caso na cidade de Fraiburgo-SC 

Esp. Rosangela Tortato 

Narloch 

Me. Sandra Mara Bragagnolo / Me. 

Cleusa Brandt Milis 

19h50 Jameson Cordeiro 
Percepções dos clientes de uma barbearia 

da cidade de Fraiburgo-SC 

Me. Sandra Mara 

Bragagnolo 

Esp. Rosangela Tortato Narloch / Me. 

Cleusa Brandt Milis 

20h30 
Julia Poliana Rodrigues 

Alberti 

Percepções de egressos de um curso de 

administração sobre o mercado de trabalho 

Me. Sandra Mara 

Bragagnolo 

Esp. Rosangela Tortato Narloch / Me. 

Cleusa Brandt Milis 

**Os horários são estimados. Assim, os alunos deverão estar no local da apresentação ao menos uma hora antes de seu início 

 

PROGRAMAÇÃO DE BANCAS 11/12/2020 

 

Data Horário Acadêmico(a) Título do trabalho Professor(a) Orientador(a) Avaliadores 

11/12/2020 

(Salão 

Nobre) 

18h40 Lurian Pauli Ribeiro 

Planejamento de uma loja do ramo de 

material de construção na cidade de 

Fraiburgo-SC 

Me. Emerson Cardoso 

Marques 

Me. Sandra Mara Bragagnolo /  

Esp. Edson Pierezan 

19h20 Dieizon  Roberto Segala 

Proposta de implantação de ajuste em uma 

unidade produtiva de modo a melhorar sua 

produtividade 

Me. Emerson Cardoso 

Marques 

Me. Sandra Mara Bragagnolo /  

Esp. Edson Pierezan 

20h Luana Mello 

As soluções encontradas por empresas de 

pequeno porte para diminuir os impactos 

financeiros causados pela pandemia de 

COVID-19 

Me. Emerson Cardoso 

Marques 

Me. Sandra Mara Bragagnolo /  

Esp. Edson Pierezan 



 

 

20h35 José Ricardo Lara 

Proposta de implantação de um sistema de 

parametrização para melhoria do controle de 

qualidade 

Me. Andrei Goldbach 
Me. Emerson Marques /Me. Sandra 

Mara Bragagnolo 

21h10 
Roquele Maria Pereira 

Maciel 

Proposta de melhoria em uma empresa em 

descensão no município de Fraiburgo 
Me. Andrei Goldbach 

Me. Emerson Marques /Me. Sandra 

Mara Bragagnolo 

21h40 
Flávio Antonio Luzzi 

Zancanaro 
Gestão de estoque em uma empresa no 
ramo varejista de purificadores de água 

Me. Andrei Goldbach 
Me. Emerson Marques /Me. Sandra 

Mara Bragagnolo 

**Os horários são estimados. Assim, os alunos deverão estar no local da apresentação ao menos uma hora antes de seu início 

 

 

PROGRAMAÇÃO DE BANCAS 14/12/2020 

 

19h 
Jackson Vinicius Almeida 

Gonçalves 

Planejamento tributário como forma de 

promover o desenvolvimento de empresas de 

pequeno porte 

Mda. Karina Tessaro  
Me. Almir Granemann dos Reis 

Esp. Márcio Machado 

 


