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APRESENTAÇÃO 

 

Caros professores e alunos é com satisfação que 
apresentamos este manual, acreditando que ele contribuirá 
para o seu conhecimento a respeito do Projeto Integrado 
Multidisciplinar – PIM, seu conceito, objetivo, estrutura e 
normas da Faculdade Pan Amazônica (FAPAN). 

A elaboração deste manual visa o desenvolvimento de 
um trabalho mais coeso e de melhor qualidade. Tendo como 
principal incentivo à necessidade sentida por professores e 
alunos de manter uma linguagem única facilitando assim a 
realização do mesmo. 

As informações aqui descritas estão dentro do Manual do 
Projeto Integrado Multidisciplinar da FAPAN, Guia de 
normatização para apresentação de trabalho acadêmicos da 
FAPAN, além de pontos observados como dúvidas dos 
professores relacionadas às apresentações dos mesmos pelos 
alunos. 

Esperamos que o Manual do PIM ajude vocês a 
esclarecerem suas dúvidas, realizando assim um trabalho de 
melhor qualidade, favorecendo a Instituição como um todo. 

 

As autoras 

ANA PAULA DE ANDRADE SARDINHA 

EDILENE COSTA  
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O que é o PIM? 
 

O Projeto Integrado Multidisciplinar é um trabalho 

acadêmico que tem por objetivo desenvolver temáticas 

pertinentes relacionadas à gestão de recursos humanos, 

gestão em processos gerenciais, marketing, gestão 

comercial, gestão em comércio exterior, gestão da tecnologia 

da informação e gestão hospitalar.  

A proposta é discutir assuntos atuais reunindo a 

prática profissional com a teoria ministrada em sala de aula, 

de maneira que os alunos sejam inseridos nas práticas 

gerenciais fundamentadas a partir do conhecimento 

adquirido com as disciplinas ministradas em cada semestre. 

A parte prática refere-se às empresas previamente 

selecionadas pelos alunos, a partir das quais serão 

realizadas pesquisas relacionadas aos objetivos específicos 

de cada disciplina formulados pelo professor responsável 

pela mesma. 
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COMO INICIAR O PIM? 
 

 A primeira providencia a ser tomada é a formação dos 

grupos, somente assim os trabalhos poderão ser iniciados.  

Os grupos devem ser compostos por no mínimo quatro 

e no máximo seis componentes. Recomenda-se que estes 

sejam mantidos em todos os semestres, a fim de que seja 

dada continuidade aos trabalhos. 

 É muito importante que os orientadores tenham controle 

quanto a formação dos mesmos. 
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QUAL O PRÓXIMO PASSO? 

 

Após a organização dos grupos o próximo passo é a 

escolha da empresa a ser estudada.  

Cada grupo deverá escolher uma empresa real ou criar 

uma empresa fictícia para a realização do trabalho. 

É importante buscar empresas dispostas a colaborar 

com o fornecimento das informações necessárias a realização 

do trabalho, o que poderá afetar positiva ou negativamente a 

qualidade do mesmo. 

Qualquer empresa pode servir de objeto de estudo, não 

havendo, portanto, restrição quanto ao ramo de negócios. 
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A ESCOLHA DO TEMA E OBJETIVOS 

 

É de responsabilidade de cada orientador a escolha do 

tema a ser desenvolvido, tema este que deverá ser mantido do 

primeiro ao último semestre da realização do PIM.  

A partir da escolha do tema o orientador deve entrar em 

contato com os professores responsáveis pelas disciplinas 

ministradas em cada semestre para que estes elaborem um 

objetivo específico referente a sua disciplina que contemple o 

tema em questão. 

É de responsabilidade de cada professor desenvolver um 

trabalho que contemple o objetivo a ser desenvolvido a partir da 

disciplina por ele ministrada. Este deverá ser orientado e 

corrigido para assim ser inserido no PIM. 

Importante considerar que a partir do tema, cada grupo 

deverá criar um subtítulo para seu trabalho, como forma de 

personalizar o estudo. 

TODOS OS PROFESSORES DEVEM 
RESPONSABILIZAR-SE PELO DESENVOLVIMENTO 

DE SEU OBJETIVO O QUE FAVORECERÁ O 
TRABALHO EM EQUIPE. 
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A ESTRUTURA DO PIM 

  

O PIM deverá seguir a seguinte estrutura 
obrigatoriamente: 

 

1) CAPA 
2) FOLHA DE ROSTO 
3) FOLHA DE APROVAÇÃO 
4) AGRADECIMENTO (para PIM final) 
5) RESUMO 
6) ABSTRACT 
7) SUMÁRIO 
8) INTRODUÇÃO 
9) DESENVOLVIMENTO 
10) CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 
11) REFERÊNCIAS 
12) ANEXOS 
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INSTRUÇÕES PARA FORMATAÇÃO GRÁFICA  

 

MARGENS: 

Superior e Esquerda: 3,0 cm 

Inferior e Direita: 2,0 cm 

 

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS E PARÁGRAFOS: 

O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 linha. É 

usual que o espaçamento entre parágrafos deve ser o 

dobro do existente entre as linhas.  

 

ESCRITA: 

Recomenda-se utilização de Fonte ARIAL ou TIMES 

NEW ROMAN tamanho 12 para o corpo do texto e 

tamanho 10 para citações longas (mais de 3 linhas) e 

notas de rodapé, bem como alinhamento Justificado. 

 

PAGINAÇÃO: 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, 

devem ser contadas sequencialmente, mas não 

numeradas. A numeração é colocada, a partir da primeira 

folha da parte textual - INTRODUÇÃO, em algarismos 

arábicos, no canto superior direito da folha.  
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A CAPA 

 

 A estrutura da capa deve seguir as seguintes normas: 
 

� Nome da instituição: centralizado, Arial ou Times New 

Roman 12, espaço simples; 

� Nome do autor: centralizado, Arial ou Times New 

Roman 14, espaço simples quando mais de 1 autor; 

� Título: caixa alta, centralizado, Arial ou Times New 

Roman 16, espaço simples, espaço duplo pra seguir o 

subtítulo, se houver; 

� Subtítulo se houver, precedido de dois pontos: caixa 

baixa, centralizado, Arial ou Times New Roman 14, 

espaço simples; 

� Local (cidade): centralizado, Arial ou Times New 

Roman 12, espaço simples; 

� Ano de entrega: caixa baixa, centralizado, Arial ou 

Times New Roman 12, espaço simples; 
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FOLHA DE ROSTO 

 

As normas para a folha de rosto são: 

� Nome do autor: centralizado, Arial ou Times New Roman 

14, espaço simples quando mais de 1 autor; 

� Título: centralizado, Arial ou Times New Roman 16, 

espaço simples, espaço duplo pra seguir o subtítulo, se 

houver; 

�  Subtítulo se houver, precedido de dois pontos: 

centralizado, Arial ou Times New Roman 14, espaço 

simples; 

� Objetivo (aprovação em disciplina): Arial ou Times New 

Roman 10, espaço simples, justificado à direita;  

� Nome da instituição a que é submetida: Arial ou Times 

New Roman 10, espaço simples, justificado à direita;   

� Área de concentração: Arial ou Times New Roman 10, 

espaço simples, justificado à direita;   

� Nome do orientador: Arial ou Times New Roman 10, 

espaço simples, justificado à direita;   

� Local (cidade) da instituição: centralizado, Arial ou Times 

New Roman 12, espaço simples;  

� Ano de entrega: centralizado, Arial ou Times New 

Roman 12, espaço simples.  
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FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Para folha de aprovação devem-se seguir os pontos a seguir: 

• Nome do autor: centralizado, Arial ou Times New Roman 

14, espaço simples quando mais de 1 autor; 

• Título: centralizado, Arial ou Times New Roman 16, 

espaço simples, espaço duplo pra seguir o subtítulo, se 

houver; 

•  Subtítulo se houver, precedido de dois pontos: 

centralizado, Arial ou Times New Roman 14, espaço 

simples; 

• Objetivo (aprovação em disciplina): Arial ou Times New 

Roman 10, espaço simples, justificado à direita;  

• Nome da instituição a que é submetida: Arial ou Times 

New Roman 10, espaço simples, justificado à direita;   

• Área de concentração: Arial ou Times New Roman 10, 

espaço simples, justificado à direita;   

• Nome do orientador: Arial ou Times New Roman 10, 

espaço simples, justificado à direita;   

• Data de aprovação: Arial ou Times New Roman 12, 

espaço simples, margem esquerda; 

• Banca examinadora: Arial ou Times New Roman 12, 

espaço simples, margem esquerda. 

11 



AGRADECIMENTOS  

 

O termo AGRADECIMENTO(S) aparece no topo da 

pagina, centralizado e em negrito, em Arial ou Times New 

Roman 12. O texto será em espaçamento 1,5, justificado e 

cada começo de parágrafo espaço 1 tab, Arial ou Times New 

Roman 12, sem negrito. Texto à critério do autor. 

Por tratar-se de um trabalho em equipe, fica a critério 

do grupo fazer um agradecimento único ou separado, desde 

não seja muito prolongado.  

Os agradecimentos só deverão ser inseridos no PIM 

final. 
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RESUMO 

 

O RESUMO trata-se de um parágrafo único, em que 

sejam apresentados de forma concisa os pontos relevantes do 

conteúdo e das conclusões do trabalho.  Deve ser apresentado 

em: fonte Arial ou times New Roman 12, centralizado, dois 

espaços simples entre a palavra RESUMO e o texto, espaço de 

1,5 nas entrelinhas e três espaços de 1,5 entre o texto e as 

palavras-chave. 

EXEMPLO 

RESUMO 

Arial ou Times New Roman 12, negrito, centralizado, caixa alta 
O Brasil é um país em desenvolvimento, seu mercado de trabalho 

transforma-se constantemente. As mudanças são rápidas, exigindo 

qualificação profissional. Neste cenário, empreender torna-se cada vez mais 

um diferencial para a inclusão no mercado. O objetivo desta pesquisa é 

identificar como os estudantes do curso de turismo compreendem o 

conceito de empreendedorismo e verificar se as práticas pedagógicas 

consolidam ideias e habilidades que permitam a inovação e a criatividade 

contribuindo para a formação do profissional empreendedor. A pesquisa 

realizada teve caráter qualitativo. Aplicou-se um questionário com perguntas 

abertas aos alunos do curso de turismo na cidade de Ourinhos. Verificou-se 

que os estudantes estão atentos às exigências do mercado e apresentam 

grande potencial empreendedor, todavia é preciso fomentar estratégia 

educacionais que transformem em ação esse potencial. 

três espaços 1,5 entre o texto e palavras-chave 

 Palavras-chave: Turismo. Mercado de trabalho.                                          13 



SUMÁRIO 

 

Enumeração das principais divisões, seções e outras 

partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que aparece 

no texto, acompanhados dos respectivos números das páginas. 

É incluída na contagem das páginas, mas sem constar o 

número. 

 

• Fonte Arial ou Times New Roman 12; 

• Centralizado; 

• Dois espaços simples entre a palavra SUMÁRIO e o 

texto; 

• Espaço simples nas entrelinhas; 

• Um espaço em branco simples entre os itens; 

• No corpo do sumário é alinhado à esquerda; 

• Entre o número de seção e o titulo não há ponto, só 

espaço. 
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INTRODUÇÃO 

 

Refere-se a parte inicial do texto, onde devem constar a 

delimitação do assunto tratado de forma breve e objetiva, 

finalidade, relevância, importância e atualidade do tema.  

 

 

IMPORTANTE: É na primeira página da introdução que a 

paginação do trabalho começa a aparecer, mesmo sendo 

contada desde a Folha de Rosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



DESENVOLVIMENTO 

 

Dividem-se em seções, subseções ou capítulos, e 

concentra a maior parte do total de páginas da monografia. As 

seções são divididas em até 5 subdivisões: 

• Seção primária: caixa alta, negrito (1, 2, 3) 

• Secundárias: caixa alta, sem negrito (2.1, 2.2) 

• Terciárias: fonte normal, com negrito (2.1.1, 2.1.2) 

• Quaternárias: fonte normal, sem negrito (3.1.1.1, 

3.1.1.2) 

• Quinárias: itálico, sem negrito (2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2) 

Ex:  

1 INTRODUÇÃO 

2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

 2.2 ESPECIFICO 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 INFRA- ESTRUTURA  

3.1.1 Sistemas de abastecimento 

3.1.1.1 Abastecimento de água 

  3.1.1.1.1 Água potável                                            16 

CONCLUSÃO 

 

Pode ser utilizado o termo CONCLUSÃO e também o 

termo CONSIDERAÇÕES FINAIS quando o autor não 

apresenta conclusões próprias, mas sim discussão e 

comentários reflexivos sobre o tema. 

 No PIM a CONCLUSÃO deverá estar voltada a 

importância das disciplinas estudadas no decorrer do semestre 

e relacioná-las à uma visão prática da empresa escolhida.    
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REFERÊNCIAS 

 

O termo REFERENCIAS deve vir sem numeração e 

centralizado na página, com letras maiúsculas e negritado. Usa-

se espaço simples nas entrelinhas e espaço duplo entre uma 

referencia e outra, fonte arial 12 e corpo do texto alinhado à 

esquerda e em ordem alfabética. 

Elementos essenciais: autor(es), título, edição, local, editora 

e data de publicação.  

 

OBSERVAÇÃO: O manual de orientação da FAPAN não 
descreve nenhuma obrigatoriedade quanto aos nomes dos 
autores quando citados no corpo do texto tenham que ser 
escritos em caixa alta ou caixa baixa. 

 

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS MAIS UTILIZADAS 

� Um autor  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002.  

 

� Dois autores  

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso 
de direito jurídico. São Paulo: Atlas, 1995. 
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 Três autores  

PASSOS, L. M. M; FONSECA, A; CHAVES, M. Alegria 
de saber: matemática,  segunda série, 2, primeiro 
grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995.  

 

 

� Mais de três autores: indica-se apenas o primeiro, 
acrescentando-se a expressão et al.  

URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de 
contabilidade social para o  Brasil. Brasília: IPEA, 
1994.  

 

 

� Organizadores (Org.), compiladores (Comp.), 

editores (Ed.), coordenadores (Comp.) etc.  

FERREIRA, Leslie Piccolotto (Org.). O fonoaudiólogo e a 
escola. São Paulo:  Summus, 1991.  
 
MARCONDES, E; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em 
pediatria clínica. 4.ed.  São Paulo: Sarvier, 1993.  

 

 

� Tradutores, revisores, ilustradores etc.: podem ser 

acrescentados após o título.  

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de 
símbolos. Tradução  Vera da Costa e Silva et al. 
3.ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1990.  
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� Autor entidade (associações, empresas, instituições).  
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
NBR 10520: Informação  e documentação: citações em 
documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  
  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catalogo de teses da 
Universidade de São  Paulo, 1992. São Paulo, 1993.  
 

 

� Artigos de revista, boletim etc. (volume, fascículo, 

números especiais e suplementos, com título próprio): 

elementos essenciais: autor(es), titulo da parte (artigo 

ou matéria), titulo da publicação, local de publicação, 

volume ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e 

final, data de publicação.  

AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura 
Econômica, Rio de Janeiro, v.  38, n. 9, set. 1984. 
Edição especial.  

  

COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, Rio de 
Janeiro, n.12, p. 131-148,  1998.  

  

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, 
Brasília, DF, ano1, n.1, p.  18-23, fev. 1997.  
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� Artigo de revista, boletim etc. em meio eletrônico 

(disquete, CD-ROM, online etc.): as referências devem 

obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou 

matéria de revista, boletim etc., acrescidas das 

informações relativa à descrição física do meio 

eletrônico.  

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do 
cometa. Neo Interativa,  Rio de Janeiro, n.2, inverno 
1994. 1 CD-ROM.  

  

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise 
sociojurídica. Datavenia,  São Paulo, ano 3, n. 18, ago. 
1998. Disponível em: 
<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. Acesso 
em: 10 set. 1998.  

 

� Artigos de revista, boletim etc. (volume, fascículo, 

números especiais e suplementos, com título próprio): 

elementos essenciais: autor(es), titulo da parte (artigo 

ou matéria), titulo da publicação, local de publicação, 

volume ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e 

final, data de publicação.  
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AS 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura 
Econômica, Rio de Janeiro, v.  38, n. 9, set. 1984. 
Edição especial.  

  

COSTA, V. R. À margem da lei. Em Pauta, Rio de 
Janeiro, n.12, p. 131-148,  1998.  

  

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental. Consulex, 
Brasília, DF, ano1, n.1, p.  18-23, fev. 1997.  

 

� Artigo de revista, boletim etc. em meio eletrônico 

(disquete, CD-ROM, online etc.): as referências devem 

obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou 

matéria de revista, boletim etc., acrescidas das 

informações relativa à descrição física do meio 

eletrônico.  

 

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do 
cometa. Neo Interativa,  Rio de Janeiro, n.2, inverno 
1994. 1 CD-ROM.  

  

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise 
sociojurídica. Datavenia,  São Paulo, ano 3, n. 18, ago. 
1998. Disponível em: 
<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>. Acesso 
em: 10 set. 1998.  
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

O anexo trata-se de texto ou documento não elaborado 

pelo autor, que serve de fundamentação para complemento do 

trabalho. Enquanto que o apêndice é um documento elaborado 

pelo autor. Ex. questionário. 

Apresentar o termo ANEXOS ou APÊNDICE negritado, 

em caixa alta e centralizado, sem numeração e identificado por 

letras maiúsculas consecutivas (A, B, C). Usa-se fonte arial 12, 

espaço 1,5 entrelinhas e texto justificado.  Devem ser 

apresentados em uma folha à parte como da seguinte forma:  

 

Exemplo:  

 
 

ANEXO A – FOTOGRAFIA AÉREA DE BELÉM 
centralizado, arial 12, negritado, caixa alta 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Antes dos anexos ou apêndices serem 

apresentados deve ser inserida uma página somente com a 

palavra ANEXOS e/ou APÊNDICE escrita em fonte  

tamanho 16. 
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CITAÇÕES 
 
 

É muito importante que sejam feitas citações no 

desenvolvimento do trabalho, a fim de que o mesmo possa 

ser bem fundamentado teoricamente. Mas para tanto deve-

se cuidar para que as citações estejam de acordo com as 

normas. 

As referências das citações são feitas pelo sobrenome 

do autor, instituição responsável ou título na sentença, em 

letras maiúsculas e minúsculas e quando estiverem entre 

parênteses, em letras maiúsculas.  

 

� Citação direta: transcrição textual de parte da obra do 

autor consultado, especificar no texto, a(s) página(s), 

volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte consultada, 

após a data, separados por vírgula.  

 

EX1: Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem que a “[...] 

relação da série São Roque com os granitos porfiróides 

pequenos é muito clara.”  
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EX2: Meyer parte de uma passagem da crônica de “14 de 

maio”, de A Semana: “Houve sol, e grande sol, naquele 

domingo de 1888, em que o senado voltou a lei, que a 

regente sancionou [...] (ASSIS, 1994, v.3, p.583).  

 

� Citação direta de até 3 linhas: devem estar contidas 

entre aspas duplas, aspas simples são usadas para 

indicar citação no interior da citação.  

 

EX1: Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da 

morfologia dos terrenos [...] ativos [...]”  

EX2: “Não se mova, faça de conta que esta morta.”  

(CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72).  

 

� Citação direta com mais de 3 linhas: devem ser 

destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, 

com fonte arial 10, espaço simple e sem as aspas.  

EX: 

A teleconferência permite ao individuo participar 
de um encontro nacional ou regional sem a 
necessidade de deixar seu local de origem. Tipos 
comuns de teleconferências incluem o uso da 
televisão, telefone, e computador. Através de 
áudio-conferência, utilizando a companhia local de 
telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em 
um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 
1993, p. 181) 
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� Citação indireta: baseado na obra do autor consultado, 

a indicação das páginas é opcional.  

 

EX: Merriam e Caffarella (1991) observam que a 

localização de recursos tem um papel no processo de 

aprendizagem autodirigida.  
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DIFERENÇA ENTRE FIGURA, QUADRO E TABELA 
 
 
 

QUADRO: Possui informações textuais em seu conteúdo, 
podendo também conter dados numéricos não trabalhados 
estatisticamente. Formado por linhas horizontais e verticais, 
sendo, portanto “fechado”. O número do quadro e o título vêm 
acima do quadro, e a fonte, deve vir abaixo. 
 
 
 
 
TABELA: Formada apenas por linhas verticais, sendo, portanto 
“aberta”. Normalmente é usada para apresentar dados 
primários, e geralmente vem nos “resultados” e na discussão do 
trabalho. Nada impede, porém, que uma tabela seja usada no 
referencial teórico de um trabalho. Uma tabela normalmente 
apresenta resultados quantitativos (números). O número da 
tabela e o título vêm acima dela e a fonte, deve vir abaixo. 
 
 
 
 
FIGURA: Inclui gráficos, ilustrações, desenhos, fotos, e 
qualquer outro material que não seja classificado como quadro 
nem tabela. O número da figura e o título e a fonte devem vir 
abaixo da figura. 
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