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INTRODUÇÃO

O  aceite  do  pedido  de  validação  dar-se-á  sobre  o  conjunto  de  competências
associadas  a  uma determinada  unidade  curricular  ou  a  um módulo,  conforme o Projeto
Pedagógico  do Curso,  ou seja,  as  atividades  execultadas  no período em que o  discente
solicite  validação  de  Estágio  Curricular  Obrigatório  devem estar  alinhadas  com alguma
disciplina  ou  grupo  de  disciplina  contempladas  no  projeto  pedagógico  do  curso  de
Bacharelado em Administração.

O memorial deverá constar de uma reflexão sobre os fatos mais relevantes durante o
período de trabalho que pretende validar, relacionado-o com a area de formação do curso,
que é na area de Gestão das Organizações;

O memorial deverá constar de uma reflexão sobre as atividades mais marcantes de
carreira profissional compreendido dentro do período que solicita validação, tendo o cuidado
de relacionar com os desafios e com as teorias administrativas como prática transformadora
e potencializadora das ações de gestão da Organização;

O  Memorial  Descritivo  é  uma  autobiografia  que  descreve,  analisa  e  critica
acontecimentos  sobre a  trajetória  profissional  e  intelectual  do candidato,  avaliando  cada
etapa de sua experiência. Recomenda-se que o memorial inclua em sua estrutura seções que
destaquem  as  informações  mais  significativas,  como  atividades  desenvolvidas,  estrutura
organizacional da empresa com destaque para o (s) setor (es) em que o acadêmico realizou
sua atividade profissional, entre outras.

O  texto  deve  ser  redigido  na  primeira  pessoa  do  singular,  o  que  permitirá  ao
candidato  enfatizar  o  mérito  de  suas  realizações.  A redação  deve  conter  no  mínimo 20
páginas,  desconsiderando  os  elementos  pré  e  pós  textuais  na  fonte  Times,  tamanho  12,
espaçamento entre linhas 1,5, seguindo estrutura detalhada abaixo.
Estrutura do Memorial Descritivo 

1. Capa com o nome do candidato, local e ano. 

2. Introdução 

3. (Escreva apresentando o Estágio Supervisionado Obrigatório, exigencia e embasamento

legal,  bem  como  a  importância  dele  para  complementar  a  formação  superior  em

administração.

4.  Apresente um breve histórico e  caracterização da empresa  que desempenha atividade

profissional bem como apresente a estrutura organizacional.

5. Trajetória profissional dentro da Empresa.

6. Detalhamento das Atividades Profissionais execultadas e alinhamento com alguma teoria

administrativa ou atividade de gestão. 

7. Sugestões e/ou procedimento implementado que contribua para melhorar a execução de

atividades dentro da organização.

8. Apresentação de proposta de Intervenção da Realidade organizacional

9. Conclusão

10. Anexos 

11. Referências
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8. CONCLUSÃO 

Finalize  escrevendo  como  os  componentes  teóricos  contribuiram  para  auxiliar  e

complementar  sua  experiência  profissional  bem  como  a  contribuição  da  sua  atividade

profissional no processo de conciliação da teoria com a prática. 
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