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Subprojeto 01 

 

➢ Título do Subprojeto: Avaliação e atualização de técnicas de Estudo de Tempos e 

Métodos na Indústria em contexto de ensino remoto 

 

➢ Disciplina(s) pré-requisito para participação no processo: TEP00116 - 

ESTUDOS DE MOVIMENTOS E TEMPOS 

 

➢ Disciplina(s) có-requisito para participação no processo: Não há 

 

➢ Resumo do Projeto: O projeto de monitoria proposto visa incluir alunos de 

graduação na discussão sobre ferramentas de análise do trabalho. Serão realizadas 

pesquisas em fontes atuais em bases do periódicos capes, Scopus, google scholar, 

periódicos e livros recém lançados sobre os temas pertinentes à disciplina de Estudo de 

Movimentos e Tempos. Sob a orientação do professor responsável, o resultado de tais 

pesquisas será utilizado para atualizar o material didático e as práticas da disciplina bem 

como a produção de materiais de reflexão sobre o tema. 

 

➢ Atribuição do bolsista:  

1) Realizar pesquisas sob orientação do Professor responsável, sobre os temas 

pertinentes à disciplina, em bases de dados científicas e fazer fichamento e análise 

crítica sobre tais temas e artigos. 

2) Desenvolver capacidade de síntese e análise para produzir textos sobre o tema 

estudado.  

3) Exercitar, sob orientação do professor, competências didática no que diz respeito ao 

planejamento de aulas ao acompanhar o professor nestas atividades 

4) Dar apoio extra-classe aos alunos da disciplina, ajudando-os com as tarefas e 

exercícios propostos. 

5) Desenvolver competência nas ferramentas de apoio ao ensino remoto. 

 

➢ Atividade(s) principal do bolsista:  

Desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e apoio ao professor da disciplina 

em atividades de ensino remoto. 

 

➢ Cronograma de trabalho do bolsista:  

TAREFAS 

Etapa 1  Seleção de Bibliografia......................................mês 1 

Etapa 2 Levantamento da Bibliografia selecionada.........mês 2,3 e 4 

Etapa 3 Leitura e fichamento............................................mês 3 a 9 

Etapa 4 Apresentação do Fichamento...............................mês 5 a 10 

Etapa 5 Preparação das apresentações..............................mês 10 a 11 
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Etapa 6 Apresentação do material preparado................... mês 12 

Etapa 7 Avaliação dos bolsistas....................................... mês 12 

 

 

➢ Metodologia de acompanhamento e avaliação:  

A metodologia de avaliação será baseada em dois critérios:  

Assiduidade e desempenho (conclusão adequada das tarefas planejadas). 

Metodologia: 

1) Reuniões semanais remotas para planejamento e acompanhamento 

2) Estabelecimento de arquivo virtual (google drive) para armazenamento e 

acompanhamento do material levantado e analisado 

3) Avaliações mensais de desempenho dos bolsistas 

 

No critério assiduidade os bolsistas serão avaliados em relação às atividades: 

a) presença dos bolsistas nos horários determinados para apoio aos alunos da disciplina 

b) presença dos bolsistas nas reuniões de planejamento e acompanhamento com o 

professor 

 

No critério desempenho a avaliação se dará em relação a: 

a) conclusão das tarefas planejadas no prazo 

b) qualidade avaliada pelo professor do material de análise e fichamento feito pelos 

bolsistas 

c) qualidade percebida pelos alunos da disciplina do apoio dado pelos bolsistas 

 

 

➢ Orientador(a): FERNANDO TOLEDO FERRAZ 

 

 


