
Normas para realização de projetos
Tópicos em Gestão da Informação II

Gestão da Informação
Dalton Martins

Maio, 2014
Universidade Federal de Goiás

1. Objetivo
O objetivo  do  projeto  da  disciplina  é  promover  um espaço  de  experimentação  e  exercício  de
atividades  mais  próximas  da  realidade  prática  nas  organizações  de  aplicação  dos  conceitos  e
ferramentas conceituais trabalhadas no curso. Para isso, é uma atividade essencialmente aplicada,
levando  os  alunos  a  vivenciarem situações,  dificuldades,  experiências  que  permitam visualizar
como as questões de Análise de Dados se dão na cultura organizacional brasileira. Este projeto tem
por objetivo que o grupo estude um tema específico a ser sugerido abaixo e construa um relatório
completo explicando suas análises e possíveis conclusões.

2. Escolha do tema
O projeto terá como tema uma das 3 grandes áreas a serem apresentadas a seguir. As áreas
de interesse são:
• Análise de dados de uma rede social na área da saúde: rede Humaniza SUS;
• Análise de dados de uma rede social na área da política: e-Democracia;
• Análise de dados dos indicadores da Universidade Federal de Goiás.

3. Etapas do projeto
Espera-se que para a boa execução do projeto, o grupo realize as sequintes etapas: 

1.  Levantamento  bibliográfico,  webográfico  e  dados  de  relevância  sobre  o  tema: encontrar
documentos, sites, grupos, páginas de referência que possam ajudar a entender o tema, bem como
ter informação de base para poder apresentar;
2. Proposta de tópicos do relatório: o que será estudado, qual o foco da análise a ser desenvolvida;
3. Proposta de técnicas de análise: com base no problema proposto, o grupo vai descrever quais as
técnicas e recursos analíticos que irá utilizar;
4. Realização da análise: tratamento e produção de visualizações dos dados;
5.  Descrição  da  análise:  produção  textual  do  relatório,  trazendo  gráficos,  tabelas  e  textos  que
expliquem as análise e conclusões desenvolvidas.

4. Apresentação oral
O  projeto  será  apresentado  de  forma  oral  em  aula  da  disciplina  de  Tópicos  em  Gestão  da
Informação  II.  É esperado  da  apresentação  ao  menos  um  slide  por  tópico  do  item  anterior,
facilitando um entendimento geral do projeto, seus produtos e conclusões. A apresentação será de
em torno 25-35 minutos e espera-se que todos os membros do grupo participem de forma ativa.

5. Avaliação
A nota final do projeto é composta por 60% do documento escrito e 40% da apresentação.


