
 

 

Resolução n.º 37/2014 
 

 
Regulamenta o projeto do Safari Business 
Game do Curso de Administração da 
Faculdade Campo Real. 

 
 
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real Educacional 
S.A., no uso de suas atribuições legais 

 
RESOLVE,  
 
Art. 1º Regulamentar o Projeto Safari Business Game, cujo funcionamento e organização 
se darão nos termos de edital específico, em anexo a esta resolução, sob a 
responsabilidade da Professora Adriane Luci Ferreira Rovea. 
 
Art. 2º Ratificam-se as atividades realizadas até a 8ª edição do projeto, que se realiza 
semestralmente, com as turmas do 3º período do curso de Administração. 
 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data. 
 
 
Faculdade Campo Real, aos 18 dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze. 

 
 
 

Faculdade Campo Real, 
 

 
 
 

   Edson Aires da Silva 
   Diretor Geral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FACULDADE CAMPO REAL 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

 

PROJETO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

 

TURMAS ENVOLVIDAS: 3º PERÍODOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

DISCIPLINAS E PROFESSORES ENVOLVIDOS: 

 

Empreendedorismo Prof. Adriane Luci 

Estatística Prof. Adriana Cristina Loli 

Teoria Microeconômica Prof. Elisiane Antoniazzi 

Administração de Custo Prof. José Carlos Brunetti 

 

OBJETIVO: Aplicar na prática o conhecimento e técnicas das quatro disciplinas a fim de 

viabilizar a elaboração de um plano de negócios, passando pelas etapas de análise 

mercadológica, comportamento do consumidor, análise de custos, planejamento, organização, 

direção e controle de uma empresa. 

FORMA DE TRABALHO:  

Cada professor, conforme as contribuições de suas respectivas disciplinas, indicará aos 

alunos quando serão solicitados a cumprirem as etapas do trabalho e avaliados com seus 

próprios critérios. 

Para o 1º bimestre, acontecerá a análise do comportamento dos consumidores em 

potencial, com a aplicação de uma pesquisa mercadológica, o que envolverá as disciplinas de 

Estatística e Microeconomia. 

No 2º bimestre, haverá a elaboração do plano de negócio, na disciplina de 

Empreendedorismo e a análise de custo será por conta da disciplina de análise de custos. 

No final do semestre, haverá um dia que as empresas criadas no trabalho deverão ser 

postas em funcionamento nas dependências da Faculdade Campo Real, durante os dois 

primeiros horários. 

 Os alunos deverão estabelecer equipes de até 5 integrantes. 

                                  JUSTIFICATIVAS DO PROJETO: 

 - Primeira oportunidade dos acadêmicos do curso em aplicar conhecimento na prática de 

gestão de empresas; 

 - Promover a integração entre acadêmicos do curso;  

      Divulgar atividades feitas pelo curso de Administração. 


