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Disciplina: Sistemas de Informações Gerenciais 

 
Terceira Atividade – Produção de Texto 

 

Leia os textos abaixo e faça as pesquisas necessárias para responder ao questionamento. 

Textos: 

• BAZZOTTI, C.; GARCIA, E. A importância do sistema de informação 
gerencial para tomada de decisões. Disponível em 
<www.waltenomartins.com.br>. 

• PAIXÃO, C. R. et al. Uso estratégico do sistema de informação gerencial: 
estudo de caso da Petrobrás na unidade de negócios da bacia de campos. In: 
Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 26., 2006, Fortalexa. Anais... 
Fortaleza: Abepro, 2006, 9p. 

• PARREIRA JÚNIOR, W. M. Sistemas de informações gerenciais. Uberlândia: 
Faculdade Pitágoras de Uberlândia, 2013. 63 p. Apostila. 

Responder ao questionamento: Como usar os SIGs para melhorar a competitividade da 
empresa perante o desafio de atender o “novo” cliente? 

Fazer um texto acadêmico conhecido como “Resumo expandido” que possui a estrutura: 

a) Introdução – que apresenta o tema e o questionamento; 

b) Desenvolvimento – que apresenta as informações necessárias para o 
entendimento do tema e os subsídios necessários para responder ao 
questionamento. Deve apresentar citações diretas e indiretas para embasar o 
texto. 

c) Considerações finais – responde o questionamento inicial e uma conclusão sobre 
o assunto abordado. 

d) Referencias – são os dados dos textos usados. 

Informações adicionais: 

• O documento deve ter entre 2 e 3 páginas, não possui capa e o título e os 
autores aparecem no início do texto (veja exemplos no site do professor em 
Artigos/ResumosExpandidos). 

• O parágrafo é definido com fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento entre linhas de 1,5 e récuo de 1,25 no início de cada parágrafo. A 
página possui margem esquerda de 3 cm e as margens direita, superior e 
inferior é de 2,5 cm. 

• Para ver as regras da ABNT quanto as citações, indicações de autores e também 
de como fazer referencia, no site do professor está em 
Pitágoras/MetodologiaCientifica/ReferenciasPadronização 

• O trabalho deve ser desenvolvido individualmente ou em dupla; 



• O documento deve ser desenvolvido em arquivo DOC (2003 ou anterior) com o 
nome SIG_TR03_<seunome>; 

• Encaminhar por email para waltenomartins@hotmail.com.br e colocar no 
assunto: SIG-TR03-<seunome> 

• Data da entrega: 07/06/2013 até as 23:55 (considerando o horário do servidor 
de email do aluno). 

 


