
 

FACULDADE PAN AMAZÔNICA 

CURSOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES 

CURSO GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO 

 

RELATÓRIO ATIVIDADE COMPLEMENTAR – PAINEL INTEGRADO 

 

1. ORGANIZAÇÃO:  

Profª Ana Paula Sardinha 

 

2. PROFESSORAS PARCEIRAS:  

Profª Kátia Negrão e Profª Karolina Noronha 

 

3. DISCIPLINAS TRABALHADAS:  

Avaliação de Desempenho, Modelos de Liderança e Cargos e Salários 

 

4. LOCAL:  

FAPAN- Polo Alcindo Cacela – Sala A12 

 

5. DATA: 

18/03/2013 

 

6. PÚBLICO-ALVO:  

Turmas 2º e 3º semestre em Gestão de Recursos Humanos 

 

7. OBJETIVOS DA ATIVIDADE: 

• Desenvolver trabalho em equipe de forma prática, desenvolvendo a comunicação e 

reflexão sobre o tema abordado no texto: SISTEMA DE GESTÃO 

RELACIONADO AO GERENCIAMENTO, SUCESSÃO E COMPORTAMENTO 

NAS EMPRESAS FAMILIARES. 

• Relacionar o conhecimento aprendido em sala de aula entre as teorias das 

disciplinas Avaliação de Desempenho, Modelos de Liderança e Cargos e Salários; 



• Destacar o caráter multidisciplinar das disciplinas Avaliação de Desempenho, 

Modelos de liderança e Cargos e Salários; 

 

8. DESENVOLVIMENTO 

A turma foi dividida em grupos, cada grupo estava em mãos com 3 cartolinas, 2 

tesouras, 1 fita crepe para parede, 3 réguas de 30 cm e 3 pincéis atômicos, além do texto 

SISTEMA DE GESTÃO RELACIONADO AO GERENCIAMENTO, SUCESSÃO E 

COMPORTAMENTO NAS EMPRESAS FAMILIARES, disponibilizado aos grupos 

com antecedência para leitura prévia.  

Os alunos foram orientados conforme mostra a figura abaixo simulando uma 

situação empresarial. Seis eixos temáticos deveriam ser desenvolvidos a partir de 10 

palavras que não poderiam ser repetidas. Cada eixo e palavras deveriam ser inseridas 

em um quadro feito a partir da cartolina com a medida de 30cm de comprimento e estes 

deveriam ser organizados na parede para posteriormente ser apresentado pelo líder 

escolhido por cada equipe. 

 

 

Foram avaliados o trabalho em equipe, o posicionamento do líder assim como o 

critério de escolha do líder, organização da equipe, cumprimento do tempo, 



cumprimentos das regras, cumprimento da tarefa, domínio do assunto e auto avaliação 

das equipes após finalização das tarefas. 

Após uma hora (tempo destinado para a construção do painel conforme as regras 

descritas) a atividade foi paralisada para a apresentação das equipes. Feito isso foram 

feitas as considerações das professoras responsáveis pela atividade. 

De maneira geral as equipes foram bem participativas durante a atividade, 

empenhando-se para que a tarefa fosse concluída. Cada equipe foi avaliada 

individualmente considerando que algumas equipes demonstraram estar mais 

preparadas para a atividade em detrimento de outras. O tema abordado foi bastante 

debatido. 

 

9. FOTOS DA ATIVIDADE 

As fotos a seguir referem-se a atividade descrita: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 



PROFESSORAS KAROL NORONHA, ANA PAULA SARDINHA E KÁTIA 

NEGRÃO 


