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EDITAL Nº002/2018
O Colegiado de Graduação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte
– FACISABH, ad referendum Colegiado de Cursos, no uso de suas atribuições, torna público
o presente edital com as normativas da ASPI e da ASPITEC do 1º semestre de 2018.
1. DOS CONCEITOS GERAIS DA ASPI DO PRIMEIRO AO QUINTO PERÍODOS
DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ASPITEC DO PRIMEIRO AO
QUARTO PERÍODOS TECNÓLOGOS,E V JORNADA INTERCURSOS FACISABH
– TECNOLOGIA E CARREIRA NA ATUALIDADE.
1.1Introdução
A ASPI é uma atividade interdisciplinar que possibilita um conhecimento globalizante de
cada disciplina, proporcionando uma visão sistêmica e interdisciplinar das atividades
inerentes ao mercado de trabalho. Por isso, os conteúdos são apresentados integrados,
melhorando o processo de ensino aprendizagem de todas as disciplinas oferecidas na matriz
curricular do curso.
Para o desenvolvimento da ASPI / ASPITEC, os cursos se nortearão pelos seguintes
pressupostos: Objetivos e Metodologia de Desenvolvimento da ASPI / ASPITEC, V Jornada
Intercursos FACISBH
2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ASPI / ASPITEC,
E V JORNADA INTERCURSOS FACISABH
2.1 Objetivo Geral
Desenvolver nos alunos habilidades e competências que os permitam serem profissionais
criativos, ativos e críticos, articulando o conhecimento teórico com seu cotidiano profissional.
2.2Objetivos Específicos
• Possibilitar que os alunos utilizem adequadamente a terminologia e a linguagem
profissional;
• Possibilitar que os alunos demonstrem visão sistêmica e interdisciplinar dessas
atividades;
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• Desenvolver a habilidade dos alunos de tomar decisão para a construção de valores
orientados para a cidadania;
• Motivar o exercício das atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas com ética e
proficiência, através da legislação específica, revelando domínios adequados aos
diferentes modelos organizacionais;
• Proporcionar o desenvolvimento do raciocínio analítico dos futuros profissionais, de
forma a contribuir para que desenvolvam a capacidade de solucionar problemas na
sociedade, dominem e utilizem os conhecimentos para uso produtivo nas
organizações;
• Promover a aplicação das competências construídas no curso em situação real de uma
organização;
• Aprimorar a prática do trabalho em equipe;
• Estreitar as relações das disciplinas oferecidas pela FACISABH com o mercado de
trabalho;
• Fomentar o uso adequado da língua portuguesa, da pesquisa e da produção do
conhecimento.
2.3Características da ASPI do primeiro ao quinto períodos de Administração e Ciências
Contábeis, do sexto período de Administração e Ciências Contábeis, do primeiro ao
quarto períodos Tecnólogos e da V Jornada Intercursos FACISABH (TECNOLOGIA E
CARREIRA NA ATUALIDADE).
2.3.1 Características da ASPI do primeiro ao quinto períodos de Administração e
Ciências Contábeis, do Primeiro ao quarto períodos Tecnólogos e da V Jornada
Intercursos FACISABH (TECNOLOGIA E CARREIRA NA ATUALIDADE).
•

Realização em equipes;

•

Apresentação escrita, de acordo com as normas ABNT/FACISABH;

•

Apresentação oral de acordo com o trabalho escrito.

•

Originalidade;

•

Utilização de conceitos, metodologia e ferramentas das disciplinas do curso;

•

A formação das equipes é de responsabilidade dos próprios alunos, que trabalharão
buscando parceria e cooperação;
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•

Cada equipe será composta por grupos que poderão variar de 3(três) a 6(seis) alunos,
garantindo a participação de todos no trabalho. O aluno não poderá desenvolver a
ASPI / ASPITEC sozinho;

•

Formadas as equipes, estas deverão permanecer com os mesmos integrantes até o final
do período, salvo aquelas autorizadas pela coordenação, por justo motivo e por meio
de pedido formal;

•

O integrante que se retirar de alguma equipe em andamento será considerado
desistente do trabalho e estará aceitando a nota 0 (zero) na ASPI / ASPITEC sem
possibilidade de recuperação.

2.3.2 Características da ASPI do sexto período de Administração e Ciências Contábeis
Neste período os alunos desenvolvem a primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) que é o Fichamento de Leitura com qualificação submetida a Banca Examinadora. Esta
atividade está vinculada a Atividade de Simulação Profissional Integrada (ASPI) VI, que
consiste na elaboração de fichas de leitura onde constam informações relevantes sobre o
referencial teórico a ser utilizado no TCC, conforme orientado pelo Coordenador do Curso. O
tema abordado no Fichamento de Leitura deverá prosseguir até o desenvolvimento do TCC.

2.3.3 Características da V Jornada Intercursos FACISBH
Na V Jornada Intercursos da FACISABH, serão oferecidas aproximadamente 120palestras
nos dias 24 e 25 de maio de 2018 e os discentes deverão assistir no mínimo 3 palestras para
obter a nota total, que será de 5pontos, correspondendo 1,77 de pontos em cada palestra.
2.4.Acompanhamento e Orientação
A orientação dos professores das disciplinas envolvidas na ASPI / ASPITECconsistente em
esclarecer as dúvidas específicas da sua disciplina, dando um direcionamento na pesquisa e
indicando materiais para a pesquisa.

Não há um período específico para as orientações aos alunos. Essa orientação deve ocorrer
durante todo o semestre, nos períodos de aula de cada disciplina envolvida na ASPI /
ASPITEC.
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Cabe ao aluno procurar as devidas orientações para o desenvolvimento da sua ASPI /
ASPITEC e ao professor orientá-lo.

Os professores envolvidos no período devem fornecer, se necessário, material com as
orientações do que será cobrado na sua disciplina, juntamente com a bibliografia que vai
balizar o trabalho.

Cabe a cada grupo escolher os instrumentos de coleta de dados, sob a orientação dos
professores, tais como: análise da bibliografia recomendada (livros, revistas, periódicos,
sites importantes etc.), reflexão sobre fatos relevantes ao trabalho, análise de documentos
(jornais, circulares, reportagens de TV, vídeos etc.), aplicação de entrevistas, questionários,
vídeos, fotos, com o intuito de demonstrar conceitos que foram aprendidos a partir do tema
proposto, bem como o uso concomitante do conhecimento das disciplinas, da criatividade e do
senso crítico nos tópicos analisados e a efetiva relação entre as disciplinas.
3. ALUNOS FATORIAIS

São considerados alunos fatoriais todos aqueles que cursam disciplinas em mais de um turno
e/ou turma. Encontram-se nessa situação os alunos que se transferiram de turno ou de outras
Instituições de Ensino Superior para a FACISABH, que trocaram de curso; que reingressaram
após trancamento de matrícula ou abandono de curso; que solicitaram obtenção de novo
título; que cursam disciplinas faltantes para a conclusão de seus respectivos cursos, entre
outras situações.
Esses alunos deverão fazer a ASPI em uma das turmas em que estiver matriculado,
exceto nas turmas de sexto períodos, onde os alunos estarão desenvolvendo o Fichamento de
Leitura, vinculado ao TCC. Para isso, esse aluno deverá procurar o professor articulador,
informando sua opção de turma para realizar a ASPI/ASPITEC. A nota da ASPI será atribuída
em todas as disciplinas em que o aluno estiver matriculado e que avaliarem a mesma.
Alunos que cursam exclusivamente disciplinas do sexto período de Administração ou de
Ciências Contábeis e que já fizeram o fichamento não farão a ASPI. Os 15 pontos referentes à
ASPI serão distribuídos a critério do professor. No entanto, se o aluno estiver cursando
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também disciplinas do 1º ao 5º períodos, deverá desenvolver a ASPI em qualquer um desses
períodos e a nota obtida será atribuída também à disciplina cursada neste período.

4APRESENTAÇÃO

A apresentação da ASPI de Administração e Ciências Contábeis e ASPITEC de Tecnólogos
será realizada entre os dias 27/05/2018 à 31/05/2018.

A data da apresentação e a estrutura da apresentação serão definidas pelo professor articulador
de cada período envolvido.
5 CRITERIOS DA ASPI / ASPITEC, E DA V JORNADA INTERCURSOSFACISABH
(TECNOLOGIA E CARREIRA NA ATUALIDADE)

Quadro 1 – Dos cursos e períodos envolvidos na ASPI/ASPITEC
Cursos

Períodos

Administração (manhã e noite)

1o ao 5o

Ciências Contábeis (manhã e noite)

1o ao 5º

Tecnólogos

1o ao 4o

A ASPI é obrigatória para todos os alunos, exceto para os alunos dos 7º e8º períodos que
estão fazendo o pré-projeto e o TCC, caso estejam fazendo alguma disciplina entre o 1º e 5º
períodos deverão fazer a ASPI.

Belo Horizonte, março de 2.018

