
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 
 
 
TURMA:   4° ano ANO:  2020.1 

CURSO:  Curso Técnico Subsequente em Equipamentos Biomédicos SEMESTRE 1º  

COMPONENTE CURRICULAR:  Metodologia da Pesquisa CARGA HORÁRIA:   33 H/A 

PROFESSORA:    Erika Belém Lima    

 
 

 
Tópico 

Unidade 
(Bimestre / 
Semestre) 

 
Aula 

 
Tema 

 
Objetivos 

Recursos 
Didáticos – 
Pedagógicos 

Instrumento 
de Avaliação 

 
Período 

Atividade 
Individual 
Pontuação 

Atividade 
Colaborativa 
Pontuação 

Carga 
Horária 

(h/a) 

1 1° semestre 1 O método 
científico e os 
pressupostos 

de 

cientificidade. 

● Compreender o que 

significa um método 

científico e o que de 

fato é ciência 

 

 

 

Leitura de textos 
didáticos, slides e 
vídeos-aulas sobre 
o tema.  
 

 Atividade com 
testes 
(questões 
discursivas). 
 

14/09/2020 a 
18/09/2020 

50 - 6 

2 1° semestre 2  Características 
do texto 
acadêmico e 
científico 

● Conhecer as 

principais os 

pressupostos básicos 

de um texto 

acadêmico e 

científico 

. 

Leitura de textos e 
encontro virtual pelo 
Google Meet. 
 

Fórum de 
debates. 

21/09/2020 a 
25/09/2020 

- 50 6 

3 1° semestre 3 Esquema, 
Fichamento, 
Resumo e 
Resenha 

● Entender como se 
desenvolvem 
resenhas, 
esquemas,fichamen-
tos, e resumos 
 

Leitura de textos 
didáticos, slides e 
vídeos-aulas sobre 
o tema.  
 

Atividade com 
testes 
(Questões de 
múltipla 
escolha) 

28/09/2020 a 
02/10/2020 

20 - 7 

  

4 1° semestre 4 Monografia, 
TCC, 
Dissertação, 
Tese; 

● Demonstrar como 
se estruturam 
monografias, TCCs, 
dissertações e teses. 

Leitura de textos 
didáticos, slides e 
vídeos-aulas sobre 
o tema.  
 

Atividade 
(produção 
textual.) 

05/10/2020 a 
09/10/2020 

- 50 7 

5 2° bimestre/ 1° 
semestre 

5 Apresentação 
de trabalhos 
acadêmicos 

●Aprender como 

deve ser a 

apresentação de um 

 Leitura de textos e 
encontro virtual pelo 
Google Meet. 

Fórum de 
debates 

12/10/2020 a 
16/10/2020 

30  7 



trabalho acadêmico   

Pontuação das atividades individuais e colaborativas realizadas no 
ambiente virtual de aprendizagem 

200 pontos 

Fórmula de cálculo da pontuação da média semestral (MS) Somatório de todas as tarefas pontuadas 

Média para aprovação na prova final Não haverá prova  

A nota 1 (N1) será o somatório de pontos das atividades propostas nas 
aulas 2 e 4, totalizando 100 pontos. 
A nota 2 (N2) será o somatório de pontos das atividades propostas nas 
aulas 3 e 5, totalizando 100 pontos. 
A média é obtida: N1+N2/2. 
Média de aprovação maior ou igual a 70. 

 

Número de horas-aula já ministradas presencialmente 10 h/aula 

Avaliações já realizadas antes da pandemia/pontuação não 

 
 


