
 

CAMPUS JOÃO PESSOA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR  

UNIDADE ACADÊMICA DE LICENCIATURAS E FORMAÇÃO GERAL  
CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA  

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Prática profissional I 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 

LIC.0014 

PRÉ-REQUISITO: Não há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ] SEMESTRE: 1º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50 hs PRÁTICA: - EaD: - 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2,5 hs CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Jorge Gonçalo Fernandez Lorenzo 

 

EMENTA 

 

Elaboração e defesa de um projeto de pesquisa interdisciplinar. Fundamentos da Metodologia 

Científica. A Comunicação Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. Normas para 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. O Projeto de Pesquisa. A organização de texto científico 

(Normas ABNT). 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Elaborar e defender um projeto de pesquisa numa perspectiva interdisciplinar. 

 

Específicos 

- Desenvolver habilidades de relações interpessoais, de colaboração, de liderança, de 

comunicação, de respeito, aprender a ouvir e a ser ouvido; 

- Adquirir uma atitude interdisciplinar, a fim de descobrir o sentido dos conteúdos estudados; 

- Ser capaz de identificar e saber como aplicar o que está sendo trabalhado em sala de aula, 

na busca de soluções para os problemas que possam emergir em sua prática docente; 

- Desenvolver a capacidade para pesquisa que ajude a construir uma atitude favorável à 

formação permanente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 - A comunicação científica 

2 - Métodos e técnicas de pesquisa 

3 - Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. As normas da ABNT 

4 - O projeto de pesquisa: estrutura, delimitação do tema, justificativa, objetivos, metodologia, 

referencial teórico, cronograma 

5 - Uso do programa Power point para defesa do projeto 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A metodologia escolhida para a confecção de projetos integradores. O aluno terá momentos 

em sala de aula, nos quais receberá orientações acerca da construção dos projetos, bem como 

tempo específico para desenvolvê-los. Em cada um desses períodos os projetos envolverão, 

no mínimo, duas disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar, relativos à prática docente em 

Química. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[    ] Quadro 

[  x  ] Projetor 

[  x  ] Vídeos/DVDs 

[    ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[    ] Equipamento de Som 

[    ] Laboratório 

[    ] Softwares:______________________________________________________ 

[    ] Outros:_________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua, considerando as produções dos alunos. O aluno será avaliado 

quanto: ao desempenho em grupo durante a confecção do projeto e individualmente durante a 

defesa do projeto. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M.. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

SANTOS, A. R. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2006. 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do trabalho Científico. São Paulo, Atlas, 2001. 

 

Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: 

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf. Acesso em 02 fev. 2017. 

______. NBR 10520: informação e documentação – citações em documentos – 

apresentação. Rio de janeiro, 2002. Disponível em: 

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf. Acesso em 02 fev. 2017. 

______. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – 

apresentação. Rio de Janeiro, 2011. . Disponível em: 

http://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2008/10/nbr_14724_apresentacao_de_trabalhos.pdf. Acesso 

em 02 fev. 2017. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 


