
Alunos, sejam bem vindos! 

Neste semestre estaremos desenvolvendo várias atividades individuais e coletivas na 

disciplina: 

• Leitura do livro  “Introdução a Administração” 

• Leitura do Livro “A Menina do Vale” 

• Leitura do Livro “Quem Comeu Minha Goiabada?” 

• Apresentação de vídeos 

• Estudos de caso 

• Entrevista com empreendedores 

• Desenvolvimento de um Plano de Negócios 

Os enunciados das atividades estão disponíveis no site: www.waltenomartins.com.br no 

link Faculdades Pitágoras (no lado esquerdo do site) e escolha o link Administração e 

Empreendimento em Informática. 

Na agenda tem-se algumas datas previstas para as atividade. Lembrando que há uma 

segunda oportunidade para a entrega dos trabalhos, normalmente duas semanas depois 

da data de entrega, mas valendo no máximo 60% da nota da atividade. E não é possível 

entregar após a data final de digitação das notas do bimestre em que a atividade foi 

desenvolvida. Toda atividade é valorada com 10 pontos e depois é feita a média das 

notas para gerar a nota final. 

As primeiras atividades valem a 60% da nota da Prova P1 e todas as atividades valem a 

nota dos Trabalhos (Parcial 1). O mesmo ocorre no segundo bimestre. Deve-se 

considerar que há as regras de distribuição das avaliações do curso que se sobrepõem a 

estas informações. 

A atividade Entrevista com o empreendedor é realizada em grupo e cada grupo vai 

escolher entre trazer o empreendedor para uma conversa com os colegas de classe ou 

entrevistá-lo e fazer uma apresentação aos colegas sobre a entrevista. 

Todas as atividades devem ser entregue por email (waltenomartins@hotmail.com.br) 

colocando no assunto os termos: AEI-TRxx – <seunome>, onde xx é o número do 

trabalho. O nome do arquivo também deve seguir a mesma regra: AEI-TRxx – 

<seunome>. Deve-se guardar a cópia do email enviado para dirimir possíveis dúvidas 

quanto ao envio. O email enviará uma confirmação de recebimento. 

Todo trabalho desenvolvido deverá ser entregue a capa impressa para o professor, que 

será utilizada para as anotações relativas a atividade. O modelo da capa está disponível 

na página da disciplina. 

Todo trabalho desenvolvido deverá ter capa, introdução, desenvolvimento (o que foi 

solicitado), considerações finais e referencias. O trabalho deverá ser entregue em 

arquivo digital em formato texto (DOC do word 2003). 

Para outras comunicações, exceto trabalhos, encaminhar email para 

waltenomartins@yahoo.com. 


