APRESENTAÇÕES – TRABALHO DE CAMPO

Seguem as orientações para as apresentações dos trabalhos de campo que irão acontecer na
SEGUNDA-FEIRA, dia 10/05, das 20h20 às 22h.

Ordem das apresentações:

*TODOS os alunos deverão estar presentes desde o INÍCIO do primeiro grupo até o ÚLTIMO a ser apresentado.
*Cada grupo deverá iniciar e terminar no tempo indicado (totalizando 10 minutos no máximo).

1º: NIL PERFUMARIA (20h30 às 20h40)
Ariadne Lima Pim
Bruna Alves de Brida
Bruno Alexandre Schveitzer
Guilherme Schneider Pavan
Ronaldo Ribeiro Junior
Samir Capistrano Filho
Victor Nunes de Melo
2º: SANTA MARMITA (20h45 às 20h55)
Ademir Paes Padilha
Bianca Faria Pong
Denise Verka Moreira dos Santos
Gabriel Faustino
João Vitor Lobato Rocha
Joice de Amorim
Vitoria Pinheiro Krischke
3º: AERO SHAPE (21h às 21h10)
Beatriz Zimmermann
Bruna Vallin Santos
Caroline Souza do Amaral
Gabriele dos Santos Theisges
Jonas Faust Olsen
Juliana Truffi Barci
Rafaela Truffa
4º: FITA ENCANTADA (21h15 às 21h25)
Ariany Nunes de Carvalho
Bruno Roberto Pereira da Silva
Cristiana Anderson Lima
Isabela Lorenzi Tori
Izabel Beckhauser Masutti dos Santos
Matheus Taniguchi de Medeiros
Tamiris Ariane de Souza Oliveira
5º: CASA KC (21h30 às 21h40)
Bianca Honório Coelho
Gabriela de Matos Nardini
Izabella Carminatti
João Victor Fernandes da Silva
Julia Rodrigues Miranda
Luiza Barcellos Rossini
Mariana Chavegatto da Cunha e Silva

6º: EMPRESA MERGULHOS (21h45 às 21h55)
Felipe Sousa Barra
Gabriel Makowiesky Vieira
Luís Gustavo Bornia
Luiz Fernando Bicudo da Silva
Martina Marcon Varela
A apresentação deverá ser breve e NÃO deverá conter todos os números das planilhas que foram realizadas.
Vocês deverão apresentar APENAS aqueles valores e informações mais RELEVANTES (como por exemplo:
sintetizar como foi realizado o processo de planejamento financeiro e orçamentário na empresa; quais foram as
principais dificuldades e aprendizados que vocês obtiveram ao realizar na prática esse planejamento na empresa; o
lucro do produto/setor da empresa X foi o maior (e/ou menor) entre todos e o proprietário já tinha ou não este
conhecimento?!...).
Vocês serão avaliados pela capacidade de síntese dos principais resultados, clareza na comunicação,
desenvoltura individual, relevância do trabalho para a empresa pesquisada e para o processo de aprendizagem de
vocês, além da utilização do tempo previsto. Fica a critério do grupo se todos apresentarão ou apenas um ou mais
membros, sendo que a nota de apresentação, independente de quem apresentará, será de todo o grupo.
Cada equipe terá no MÁXIMO 10 MINUTOS para apresentar seus apontamentos finais, sendo
interrompidos pela professora quando chegar neste tempo cronometrado.

IMPORTANTE: treinar a apresentação para calcular o tempo e usar a criatividade!

Ao final das apresentações, por enquete no Moodle e sem votar na sua própria equipe, cada aluno de
forma individual deverá escolher a equipe que melhor desenvolveu o trabalho, entregou o melhor resultado à
empresa pesquisada e conseguiu sintetizar de forma mais adequada todo o processo de planejamento financeiro e
orçamentário.
A equipe mais votada por vocês ganhará UM PONTO EXTRA na nota final do trabalho, independente do
conteúdo e avaliação da professora.
Utilizem a CRIATIVIDADE para “vender” seu trabalho aos demais colegas.

