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EDITAL Nº006/2019

O Colegiado de Graduação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte
– FACISABH, ad referendum do Núcleo Docente Estruturante – NDE de cada curso, no uso
de suas atribuições, torna público o presente edital com as normas da ASPI/ASPITEC do 2º
semestre de 2019.

1 DOS CONCEITOS GERAIS DA ASPI PARA OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO,
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO, LETRAS, PEDAGOGIA E DA ASPITEC DOS
CST: MARKETING, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, GESTÃO
COMERCIAL, GESTÃO HOSPITALAR, PROCESSOS GERENCIAIS E ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

1.1 Introdução

A ASPI/ASPITEC é uma atividade interdisciplinar que possibilita conhecimento globalizante
de formação geral e específica de cada curso, proporcionando uma visão sistêmica e
interdisciplinar das atividades inerentes à pesquisa e ao mercado de trabalho. O intuito da ASPI
neste semestre é Estimular a leitura, a compreensão e a apropriação do conhecimento no
contexto profissional, em suas diversas formas e terminologias.

1.2 Conceito

Para fins de operacionalização dos procedimentos, o presente edital considera a leitura uma
atividade interativa, que mobiliza os conhecimentos enciclopédicos, linguístico e pragmático.
Sendo assim, é uma atividade necessária para a construção dos sentidos de textos dos mais
diversos gêneros e suportes, considerando seus aspectos multimodais, linguísticos e outros.

2 OBJETIVOS E METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ASPI / ASPITEC

2.1 Objetivo Geral

Estimular a leitura, a compreensão e a apropriação do conhecimento no contexto profissional,
em suas diversas formas e terminologias.
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2.2 Objetivos Específicos
 Desenvolver nos alunos habilidades e competências que os permitam serem profissionais
criativos, ativos e críticos, para articular teoria e prática ao cotidiano profissional;
 Viabilizar que os alunos utilizem adequadamente a terminologia e a linguagem
profissional;
 Possibilitar que os alunos desenvolvam visão sistêmica e interdisciplinar dos
conhecimentos;
 Estimular o trabalho em equipe.

2.3 Características

2.3.1 Realização em Equipes (etapa do produto)
 Trabalho em grupo;
 Originalidade;
 Utilização de conceitos, metodologia e ferramentas das leituras obrigatórias;
 A formação das equipes é de responsabilidade dos próprios alunos, que trabalharão
buscando parceria e cooperação;
 Cada equipe será composta por grupos que poderão variar de 2(dois) a 6(seis) alunos;
 Formadas as equipes, estas deverão permanecer com os mesmos integrantes até o final do
período;
 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 Realização individual
 A prova será individual e sem consulta;
 Será composta de 10 (dez) questões objetivas sobre os textos de leitura obrigatória;
 A prova será realizada no dia 07/11/2019 e não terá reposição;
 Horário das provas: manhã de 8:55 as 10:30 e a noite de 20:55 às 22:30;
 Permanência mínima manhã até 9:35 e noite 21:35;
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 Tolerância para acesso manhã: até 9:30 e noite até 21:30;
 As duas primeiras aulas ocorrem normalmente.

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/FACISAMG, 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.

A ASPI/ASPITEC é obrigatória para todos os alunos regularmente matriculados no 2º semestre
de 2019.

Os alunos fatoriais com dificuldade de enturmação nas equipes poderão requerer no ESPAÇO
ACADÊMICO, até 11/10/2019, a avaliação somente pela prova que valerá então 15 pontos. Os
alunos fatoriais ficam sujeitos a verificar os textos indicados para seu curso de origem. A nota
da ASPI será atribuída em todas as disciplinas em que o aluno estiver matriculado.

4 APRESENTAÇÃO

A data da apresentação e a estrutura da apresentação serão definidas pelo professor articulador.
Essa data será marcada na semana estipulada no calendário acadêmico: 28/10 a 01/11/2019.

5 AVALIAÇÃO DA ASPI / ASPITEC

A avaliação será dividida em duas etapas:

a) Uma prova com 10 questões objetivas, valoradas em 0,75 pontos cada questão, contemplando
o conteúdo do(s) artigo(s)/capítulo(s) de livro escolhido(s) para a turma/período a ser aplicada
no dia 07/11/2019 nos horários já definidos.
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b) Um produto final referente ao tema estudado, valorado em 7,5 pontos a ser apresentado nas
datas já definidas nesse edital.

Não haverá reposição das atividades previstas nessa etapa. Ao aluno que não realizar qualquer
uma delas, será atribuído nota zero na atividade que não participar.

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2019.

Coordenação de Administração e Tecnólogos
Coordenação de Ciências Contábeis
Coordenação Analise e Desenvolvimento de Sistemas
Coordenação de Pedagogia
Coordenação do curso de Letras
Coordenação de Direito

