
 

 

 

EDITAL 003/2021 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/UNIARP - 

2021/1 

 

 

Dispõe sobre a constituição das bancas de 

Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC I dos 

acadêmicos regularmente matriculados na 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, 

do semestre 1º/2021, do Curso de 

ADMINISTRAÇÃO da UNIARP 

  

 

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 7º 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 I dos acadêmicos 

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

do Curso de Administração, que serão realizadas no dia 05 de julho de 2021, 

entre as 15h e as 22h, conforme horários e locais descritos nos anexos. 

 

2º - As bancas irão acontecer no formato síncrono, por meio do link: 

https://us.bbcollab.com/guest/b8dfc9ff5bdb46c4943a804680bc0161  

 

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/b8dfc9ff5bdb46c4943a804680bc0161


 

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

reprovação. 

 

5º O Presidente da Banca Examinadora será o(a) professor(a) da disciplina de 

TCC I do acadêmico(a) a ser avaliado, o qual será responsável pela condução 

das atividades da banca. 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 L) e registrados na ata da Banca (Apêndice 

N) do Regulamento de TCC 

 

8 – Os documentos da Banca (fichas de avaliação do professor avaliador e da 

professora da disciplina (Apêndice M), assim como a ata) devem ser assinados 

pelos participantes e enviados pela professora da disciplina para a coordenação 

de Curso, até o dia 28 de junho de 2021 através do portal AVA, disciplina de TCC 

I. 

 

 

Fraiburgo, 04 de junho de 2021. 

 

 
Prof. Me. Sandra Mara Bragagnolo 

Coordenadora Curso de Administração, Campus Fraiburgo 

UNIARP



 

 

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

Orientador(a) 
Professor(a) Avaliador(a) 

05/07/2021 

Link online 

15h40 

LARISSA BENDLIN 

Não informado Não informado Me. Sandra Mara Bragagnolo 

16h20 
BRUNO SANTOS 

Viabilidade de negócio de uma Usina de 
Concreto na cidade de Monte Carlo, SC 

Me. Emerson Cardoso 
Marques 

Me. Sandra Mara Bragagnolo 

17h VINÍCIUS GIRARDI 
DA SILVA 

A importância da consultoria empresarial nas 
indústrias 4.0 

Me. Emerson Cardoso 
Marques 

Me. Sandra Mara Bragagnolo 

17h40 
MARCELO RIZZO 

Ferramenta kanban para uso na organização e 
controle de produção em empresa de transporte 

Dra. Cinara Gambirage Me. Sandra Mara Bragagnolo 

18h20 
MARCOS DA ROSA 

PEREIRA 
O impacto de marketing em uma empresa do 

ramo de confecção de uniformes 
Me. Emerson Cardoso 

Marques 
Esp. André Chiarani da Silva 

19h 
EDER LIESCH 

Análise de percepções sobre liderança em uma 
empresa de grande porte 

Me. Sandra Mara 
Bragagnolo 

Esp. André Chiarani da Silva  

19h40 
ELTON WALMIR 

MELO FAGUNDES 
Readequação de Estoques em uma Fábrica de 

Embalagens na Cidade de Fraiburgo/SC 
Me. Emerson Cardoso 

Marques 
Esp. André Chiarani da Silva  

20h20 KAROLINE DA SILVA 
RIBEIRO 

Pesquisa da efetividade do uso das redes socias 
como estratégia de marketing em uma empresa 

do ramo de construção civil 

Me. Rosangela Tortato 
Narloch 

Esp. André Chiarani da Silva  

21h  
TATIANE 

RODRIGUES DOS 
SANTOS 

Gestão de Estoque: Um estudo de caso em uma 
empresa do ramo de Celulose e Papel de 

Fraiburgo - SC 

Esp. André Chiarani da 
Silva 

Me. Sandra Mara Bragagnolo  

 

**Os horários são estimados. Assim, os alunos deverão estar prontos para a apresentação ao menos uma hora antes de seu início 


