Gestão da Tecnologia da Informação
Trabalho em Grupo

Professor:

Edwar Saliba Júnior

Valor: 15 pontos

1) Temas:
1) Data Warehouse
2) Data Mining
3) ERP (Enterprise Resource Planning)
4) CRM (Customer Relationship Management)
5) SAD / SADG (Sistema de Apoio a Decisão / Sistema de Apoio a Decisão
em Grupo)
2) Após sorteio dos temas acima, cada grupo deverá procurar informações
sobre seu respectivo tema, em livros, na Internet e em artigos.
3) Os grupos deverão preparar uma apresentação sobre o assunto
escolhido/sorteado.
4) A apresentação deverá ter o tempo máximo de 20 minutos e o mínimo de 15
minutos.
5) Os grupos deverão abordar: conceitos sobre a tecnologia, funcionamento,
novas abordagens, empresas e softwares que fazem uso da mesma,
benefícios e malefícios oriundos do seu uso e, se possível, um estudo de
caso.
Regras:
•

Os grupos deverão desenvolver a apresentação em slides do LibreOffice ou do Microsoft
Office.

•

O arquivo da apresentação elaborada deverá ser enviado ao professor, um dia antes da
data de apresentação, através do e-mail: eddiesaliba2@yahoo.com

•

Não serão recebidos trabalhos após a data marcada para entrega.

•

Para a apresentação no laboratório deverá ser levado pelo grupo, em pendrive,
uma cópia do arquivo que foi enviado por e-mail. Caso o grupo possua alguma
restrição ou dificuldade no cumprimento desta regra, então, deverá avisar ao
professor com antecedência mínima de 24 horas da data de apresentação.

Regras para envio do e-mail com o trabalho:

•

No campo ASSUNTO do e-mail deve constar apenas o título:
Grupo N

•

Onde:
◦

•

IFTM – GTI – MSI3PA –

No lugar da letra “N” o número do grupo, conforme definido em sala de aula.

O CORPO do e-mail deverá conter somente:

◦ o NOME COMPLETO de todos os integrantes do grupo (um em cada linha);
•

Só será aceito UM e-mail por grupo. Portanto, verifique se está tudo correto com seu e-mail
e trabalho antes de enviá-lo;

•

O e-mail deverá ser enviado até, no máximo, UM dia antes da data marcada para
apresentação.

Obs.: O desrespeito a qualquer das regras acima implicará na perda de créditos para o
grupo.
Critérios de Avaliação da Apresentação:

•

conformidade do trabalho em relação ao que foi solicitado;

•

a organização das ideias e assunto,

•

segurança individual e da equipe em relação ao tema.

