
 

 

EDITAL 03/2022 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/UNIARP - 

2022/1 

 

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/2022, do Curso de 

ADMINISTRAÇÃO da UNIARP 

  

A Coordenação do Curso de Administração, Universidade do Alto Vale do Rio 

do Peixe - UNIARP, Campus de Caçador, 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 Projetos de 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 entre os dias 12 e 

14 de julho de 2022, entre as 17h e as 22h, conforme horários e locais descritos 

nos anexos. 

 

2º - As bancas irão acontecer no formato presencial salvo casos 

específicos com aprovação do Colegiado do Curso.  

 

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 

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 08 de julho de 2022 através do portal AVA, disciplina de TCC 

I. 

 

 

Caçador, 01 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Prof. Me. Sandra Mara Bragagnolo 

Coordenadora Curso de Administração, Campus Caçador 

UNIARP 



 

 

PROGRAMAÇÃO DAS BANCAS 
 

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

12/07/2021 

Terça-feira 

 

15h50 
SILMARA SILVA 

SWIRKOWSKI 

Investimentos financeiros mais comuns entre a população de 
Caçador SC 

Me. Tatiane Atanásio dos 

Santos Bernardy 

16h30 
AMANDA MERGNER 

OLEINIK 

Estereótipos da beleza feminina: mulheres reais nas 
imagens publicitárias da moda geram intenção de compra? 

Me. Tatiane Atanásio dos 

Santos Bernardy 

17h10 
ANDRÉ LUCAS BUENO 

Análise das percepções de estudantes sobre os 
componentes curriculares desenvolvidos a distância em uma 
Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe 

Me. Tatiane Atanásio dos 

Santos Bernardy 

17h50 
CLEIA NERLI 

AMARANTE 

Análise e percepção dos colaboradores sobre os custos da 

não qualidade na indústria do ramo elétrico de Caçador SC 

Me. Tatiane Atanásio dos 

Santos Bernardy 

18h30 
NAYARA DE QUADROS 

PEREIRA 
A liderança na percepção dos colaboradores de uma 
empresa de terceirização da cidade de Caçador – SC 

Me. Leandro Hupalo 

19h10 
NATANAEL CASTANHA 

Logística do reembolso no processo de descarga em uma 
transportadora 

Me. Leandro Hupalo 

19h50 
CAMILA REZENDE 

Análise do clima organizacional de uma cooperativa 
agropecuária no município de Tangará-SC 

Esp. André Chiarani da 
Silva 

21h10 
MONICA FRANÇA DOS 

SANTOS 
A inserção da mulher no mercado de trabalho 

Esp. André Chiarani da 
Silva 

20h30 
SABRINA FRANCO 

Como aumentar a produtividade de uma máquina em uma 
madeireira no meio-oeste catarinense 

Esp. André Chiarani da 
Silva 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

13/07/2021  
Quarta-

feira 
 

15h50 
VINICIUS SCAPINELLI 

PARIZOTTO 
Estudo do reaproveitamento de bagaço da uva em uma 

indústria de sucos na cidade de caçador - SC 
Me. Leonardo Passarin 

16h30 
CLARICE RUDA ARIATTI 

Percepção dos consumidores de salgados congelados 
adquiridos em supermercados em Caçador/SC 

Me. Leonardo Passarin 

17h10 
VITOR LUIZ FRANÇA 

GONÇALVES 
O que revelam os índices de inadimplência do banco do 

empreendedor 
Me. Leonardo Passarin 

17h50 
KARINA BARRETO DOS 
SANTOS 

Gestão de carreira: percepções dos acadêmicos de um curso 
de administração  

Me. Leonardo Passarin 

18h30 
ERITON DOS SANTOS 
ROCHA 

Análise do método Kanban numa retífica de motores de Santa 
Catarina 

Me. Leonardo Passarin 

19h10 EDUARDO CANHA Análise da satisfação dos clientes em uma empresa varejista Me. Geneia Lucas dos Santos 

19h50 
LEONARDO DE SOUZA ZILI A ética nas relações de trabalho 

 
Me. Geneia Lucas dos Santos 

20h30 
EDUARDO HENRIQUE 

STEIN 
O uso da propaganda em uma empresa de máquinas e 

implementos agrícolas 
Me. Geneia Lucas dos Santos 

21h10 
MICHELE FRANCO Emprego, empregabilidade e empreendedorismo: percepções 

de jovens sobre oportunidades locais 
Me. Geneia Lucas dos Santos 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

14/07/2021  
Quinta-

feira 
 

    

17h50 
JULIE CRISTINA 

PEREIRA 
Análise das percepções de consumidores sobre marketing informativo Me. Juciele Marta Baldissarelli 

18h30 
SALETE RODRIGUES 

Reações dos consumidores ao se depararem com comentários 
negativos sobre produtos em redes sociais 

Me. Juciele Marta Baldissarelli 

19h10 
LEONARDO 
GREGORIO 

Incentivos fiscais: vantagens e viabilidade de implantação da lei de 
incentivo fiscal em cidade de interior de Santa Catarina 

Me. Juciele Marta Baldissarelli 

19h50 
RAQUEL LOSS 
 

Gestão de pessoas nas empresas e os desafios do turnover Me. Emerson Cardoso Marques 

20h30 
RAFAELA ABRAÃO Políticas públicas de inovação e empreendedorismo: análise dos 

municípios da AMARP 
Me. Emerson Cardoso Marques 

21h10 
GABRIEL JULIANO 

FRANÇA 
Estratégias de sustentabilidade em empresas de serviços de 

manutenção mecânica: por que algumas empresas são mais eficientes 
na mitigação dos resíduos? 

Me. Emerson Cardoso Marques 

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

 


