
 

 

EDITAL 02/2022 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/UNIARP - 

2022/2 

 

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 2º/2022, 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 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 no dia 08 de 

dezembro 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 essa apresentação, o membro da banca deverá 

elaborar relatório expondo seus motivos.  

 

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

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, que 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 30 

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

acadêmico e 15 (quinze) minutos para arguição da Banca, 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 10 de dezembro de 2022. 

 

 

Fraiburgo, 28 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Prof. Me. Sandra Mara Bragagnolo 

Coordenadora Curso de Administração, Campus Fraiburgo 

UNIARP 



 

 

PROGRAMAÇÃO DAS BANCAS 
 

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

08/12/2022 

Quinta-

feira 

SALA 5 

 

17h30 
JULIANA MARTARELLO 

MEIRA 

Mulheres no poder: um estudo de caso com vereadoras 
eleitas em 2020 nos municípios que compõem a AMARP.  

Me. Emerson Cardoso 

Marques 

18h 
ANA CAROLINA PAULINO 

FRAGOSO 

Importância do marketing de relacionamento em uma 
empresa de pequeno porte em Fraiburgo   

Me. Emerson Cardoso 

Marques 

18h30 
RAFAELA ALVES DA LUZ 

Análise das percepções sobre empregabilidade e lifelong 
learning entre pessoas empregadas na cidade de Fraiburgo-
SC.  

Me. Emerson Cardoso 

Marques 

19h NADIELLY ALVES BREMN 

 Análise dos níveis de estresse associados ao uso do 

telefone celular para as relações de trabalho  

Me. Emerson Cardoso 

Marques 

19h30 
ELOISA MARIELE RIBEIRO 

CRUZ 

Turnover e seus impactos nas organizações: estudo de caso 
no comércio varejista na cidade de Fraiburgo  

Dra. Juciele Marta 
Baldissarelli 

20h NATHAN MORAES 
Análise e mapeamento das atividades de manutenção 

preventiva  
Dra. Juciele Marta 

Baldissarelli 

20h30 
GRACIOLINA ESQUINCA 

WISSER 

Fatores motivacionais que influenciam na permanência no 
nível operacional em uma indústria da madeira  

Dra. Juciele Marta 
Baldissarelli 

21h FABIANO WANDSCHEER 
Estudo da aplicabilidade de gestão de estoques em uma 

empresa do ramo agropecuário   
Dra. Juciele Marta 

Baldissarelli 

21h30 
MATHEUS HENRIQUE 

ETGES MACHADO 

Análise do perfil investidor da população de Fraiburgo-SC  Dra. Juciele Marta 
Baldissarelli 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 


