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A Faculdade Instituto Paulista de Ensino – FIPEN, considerando a importância das 
Oficinas Profissionalizantes para o desenvolvimento de competências nos alunos, 
institui este regulamento para normatizar essa prática. 
 
Artº 1º - As Oficinas Profissionalizantes constituem uma atividade pedagógica que 
possibilita a iniciação dos alunos nos fundamentos dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos, permitindo que. 

i. Seja alcançada a interdisciplinaridade, pois que os temas envolvem o referencial 
teórico de várias disciplinas; 

ii. O aluno desenvolva a capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente acadêmico; 

iii. O aluno faça o relacionamento entre o mundo acadêmico e o profissional, uma 
vez que ele trabalha com situações reais; 

iv. O aluno desenvolva a capacidade de transferir conhecimentos do ambiente 
acadêmico para o ambiente de trabalho; 

v. O aluno desenvolva os requisitos para ocupar a liderança, revelando-se um 
profissional flexível e adaptável; 

vi. O aluno aprenda a se conduzir no caminho da pesquisa científica e da 
elaboração do projeto tecnológico; 

vii. O aluno desenvolva a competência científica e de elaboração de projeto para 
atuar na gestão das organizações, além de desenvolver atividades específicas da 
prática profissional; 

viii. O aluno desenvolva a competência para trabalhar em equipe; 
ix. O aluno desenvolva a competência para identificação e solução de problemas; 
x. O aluno e o professor trilhem o caminho da inovação e da mudança; 
xi. O aluno e o professor construam conhecimentos; 

 
Artº 2º - As Oficinas podem ser executadas seguindo o método de pesquisa científica 
e/ou o método para elaboração de projeto tecnológico. 
 
Artº 3º - Seguindo o método de pesquisa científica, durante o semestre letivo, os 
alunos, orientados por um professor, realizam pesquisas científicas, tabulam e 
interpretam dados, refletem e discutem em equipe sobre um determinado fenômeno. 
 
Artº 4º - A pesquisa e a produção científica pressupõem o processo seguinte: 
i. Definição do assunto ou tema central; 
ii. Escolha e delimitação do subtema de estudo; 
iii. Formulação do problema de pesquisa; 
iv. Enunciação da hipótese que explica o problema formulado; 
v. Determinação dos objetivos geral e específicos; 
vi. Exposição da justificativa para a realização da pesquisa; 
vii. Definição da metodologia; 
viii. Composição do quadro teórico estabelecendo o ponto de vista dos   
pesquisadores; 
ix. Coleta e tratamento dos dados; 
x. Análise e interpretação dos resultados; 
xi. Conclusão: refutação ou confirmação da hipótese, produzindo conhecimentos 
que ampliarão, aprofundarão ou modificarão o conhecimento já existente; 
i. Redação do artigo científico, seguindo o Manual para Elaboração de Artigos 
Científicos, com as seções seguintes: 
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 Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key-Words; Introdução; Materiais e Métodos; 
Resultados e Discussão; Referências Bibliográficas. 
 
Artº 5º - Seguindo o método de elaboração de projeto tecnológico, durante o semestre 
letivo, os alunos, em equipe, orientados por um professor, identificam nas organizações 
situações a serem analisadas em busca de soluções de melhoria, implantação de 
inovações, correções de processos e outros. 
  
Artº 6º - A elaboração do projeto tecnológico pressupõe o processo seguinte: 
ii. Identificação da necessidade, ou problema, a ser resolvido com o projeto; 
iii. Descrição do produto com as especificações básicas; 
iv. Definição dos objetivos a serem alcançados com o projeto; 
v. Identificação do cliente do projeto; 
vi. Determinação dos objetivos geral e específicos; 
vii. Exposição da estrutura analítica do projeto; 
viii. Listagem das atividades ou subitens da estrutura analítica do projeto; 
ix.  Estabelecimento das precedências, ou da ordem lógica ou cronológica das 
atividades; 
x. Estabelecimento do cronograma; 
xi. Previsão dos recursos humanos, equipamentos, materiais e outros; 
xii. Estimativa dos custos unitários e totais de cada recurso; 
xiii. Definição do orçamento; 
xiv.  Redação do projeto tecnológico, seguindo o Manual para Elaboração de 
Projetos Tecnológicos, com as seções seguintes: 

 Resumo; Abstract; Introdução; Objetivos (Gerais e Específicos); Fundamentação 
Teórica – que deve ser sucinto e conferir legitimidade ao trabalho; Proposta do Projeto 
contemplando os itens: Resultados almejados, Metodologia de implantação, 
Cronograma, Custos, Recursos Humanos, Comunicação e Riscos; Conclusões e 
Considerações Finais; Referências Bibliográficas. 
 
Artº 7 - Considerando o poder de influência de uma pesquisa e de suas conclusões, a 
confiabilidade com que ela é realizada torna-se uma questão de suma importância. 
Nesse sentido, o papel dos orientadores, na formação de novos pesquisadores, torna-
se mais abrangente e complexa, cabendo-lhes não apenas transmitir informações 
teóricas, práticas e éticas, mas também incentivar nos alunos o interesse pelas 
descobertas e pela construção do conhecimento. 
 
Artº 8º - Por sua importância como instrumento de investigação, compreensão e 
controle dos fenômenos no campo das Ciências Sociais Aplicadas, as Oficinas 
Profissionalizantes são realizadas semestralmente e suas atividades seguem o 
cronograma estabelecido pelo seu coordenador. 
 
Artº 9º - Em reunião pedagógica, são estabelecidos o tema central norteador das 
Oficinas do semestre letivo seguinte, bem como seu coordenador. Em seguida, cada 
professor define o subtema que será estudado por ele em conjunto com os alunos, 
seus orientados. 
 
Artº 10 - São responsabilidades e atribuições do coordenador das Oficinas 
Profissionalizantes: 
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i. Definir o plano de ação das Oficinas e seu respectivo cronograma; 
ii. Executar e acompanhar o plano de ação e o cronograma; 
iii. Manter contato com professores e alunos monitorando o desenvolvimento dos 

trabalhos ao longo do semestre letivo; 
iv. Se for detectado o não envolvimento de professores e alunos no processo, 

informar à coordenação da faculdade; 
v. Decidir sobre a distribuição dos pontos destinados às Oficinas 

Profissionalizantes entre: orientador; coordenador das oficinas; apresentação dos 
estudos/projetos e presença dos alunos nas apresentações; 

vi. Decidir sobre os formatos (painéis, seminários e outros) de apresentação dos 
estudos; 

vii.  As apresentações são avaliadas por uma banca constituída pelos: orientadores; 
docentes e demais membros definidos pelo coordenador das oficinas; 

viii. Informar, com antecedência, a todos os envolvidos, os percentuais de 
distribuição dos pontos estabelecidos para as Oficinas Profissionalizantes; 

ix. Viabilizar que os estudos/projetos sejam avaliados com antecedência pelos 
professores que comporão a banca; 

x. Calcular, e entregar na Secretaria, a pontuação obtida pelos apresentadores das 
oficinas; 

xi. Decidir sobre situações imprevistas. 
 
Artº 11 - São responsabilidades dos professores orientadores: 
i. Definir o subtema de estudo; 
ii. Fazer o plano de trabalho junto com a equipe (anexo 1 frente e verso)  
iii. Fazer o cronograma de execução das ações definidas nos artºs 4º e 6º, 
observando o cronograma das oficinas; 
iv. Indicar bibliografia; 
v. Atender às solicitações do coordenador das oficinas; 
vi. Fazer as correções necessárias na redação prévia do estudo/projeto 
recebida dos orientados; 
vii. Assistir à prévia da apresentação do trabalho pela equipe; 
viii. Encaminhar, ao coordenador das oficinas, a redação do estudo/projeto com 
os itens definidos nos artºs 4º e 6º, no prazo definido no cronograma; 
ix. Participar da banca que avalia a apresentação dos orientados; 
 
Artº 12 - São responsabilidades dos alunos e das equipes: 
i. Seguir as orientações dos seus orientadores;  
ii. Executar o plano de trabalho; 
iii. Manter contatos com o orientador para encaminhamento da orientação e 
desenvolvimento dos estudos/projetos; 
iv. Apresentar a prévia do trabalho produzido ao orientador; 
v. Encaminhar, ao orientador, redação prévia do estudo/projeto com os itens 
definidos nos  artºs 4º e 6º,  no prazo definido pelo orientador; 
vi. Avaliar as apresentações dos trabalhos das equipes e validar as 
apresentações dos trabalhos de conclusão de curso. 
 
Parágrafo 1º – O aluno e/ou equipe que não assumir as responsabilidades 
mencionadas no caput deste artigo, nas datas definidas pelo orientador, não participará 
da apresentação do trabalho e não fará jus aos pontos destinados às Oficinas 
Profissionalizantes. 
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Parágrafo 2º - Os alunos concluintes devem seguir as orientações específicas para a 
elaboração de seus trabalhos de conclusão de curso. 
 
Artº  13 - Todos os alunos participam das Oficinas Profissionalizantes que é constituída 
das etapas seguintes:  
i. Pesquisa e desenvolvimento dos estudos; 
ii. Apresentação dos estudos durante a Semana de Apresentação das Oficinas 
Profissionalizantes. 
 
Parágrafo 1º.  – Os alunos concluintes seguem as diretrizes estabelecidas no 
Regulamento para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 
Parágrafo 2º.  – O aluno que não apresentar seu trabalho, durante a Semana de 
Apresentação das Oficinas Profissionalizantes, não fará jus à pontuação destinada às 
oficinas, em todas as disciplinas cursadas no semestre letivo. 
 
Artº 14 – A presença dos alunos é obrigatória em 75% dos dias de apresentação das 
oficinas. Excedendo esse limite, o aluno perderá a pontuação correspondente aos dias 
em que se ausentou.  
 
Parágrafo 1º - Se a ausência ocorrer no dia da apresentação de sua equipe ou de seu 
trabalho de conclusão, o aluno não fará jus à nota de apresentação, mesmo em se 
tratando de falta por motivo de doença. 
Parágrafo 2º – Cabe à Diretoria Acadêmica decidir sobre os requerimentos feitos pelos 
alunos que se ausentarem em mais de 25% dos dias de apresentação das Oficinas 
Profissionalizantes, exceto se a falta ocorrer no dia da apresentação de sua equipe ou 
de seu trabalho de conclusão, que não cabe requerimento. 
 
Artº 15 – São destinados dois pontos e meio (2,5) para as Oficinas Profissionalizantes. 
 
Artº 16 – A nota obtida pelos alunos nas Oficinas Profissionalizantes será somada às 
notas de todas as disciplinas cursadas no semestre letivo. 
 
Artº 17 – Anualmente, todos os docentes devem indicar para orientação, pelo menos, 
um subtema para as Oficinas Profissionalizantes.  
Parágrafo Único – Desobriga-se do cumprimento deste artigo o professor que assumir 
a Coordenação das Oficinas.  
 
Artº  18 – Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Diretoria Acadêmica. 
 
Artº 19 - Este regulamento aplica-se a todos os alunos da FIPEN. 
 
Artº  20 - Este regulamento entra em vigor a partir do segundo semestre de 2013. 
 
 
 
  
 


