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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS A DISTÂNCIA COM HABILITAÇÃO EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 

DISCIPLINA: SEMINÁRIO DE PESQUISA 

INTERDISCIPLINAR II 

CÓDIGO DA DISCIPLINA: 

CLaD057 

PRÉ-REQUISITO: SEMINÁRIO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR I E II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   

Eletiva  [  ]    
SEMESTRE: 2017.1 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 10 PRÁTICA: 20 EaD
:
 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 

DOCENTE RESPONSÁVEL: JAMYLLE REBOUÇAS OUVERNEY-KING 

 

EMENTA 

Temas que envolvem os saberes relativos à língua e à formação didático-pedagógica, em 

diferentes abordagens.  

 

OBJETIVOS 

Geral: 

 

Aprofundar o conhecimento sobre a prática interdisciplinar na contemporaneidade e com a 

aplicação em Língua Portuguesa. 

 

Específicos: 

 Analisar a aplicação da interdisciplinaridade ao campo da Língua Portuguesa em 

associação com as disciplinas do 1
o
, 2

o
, 3

o
 e 4

o
 períodos – em conexão com os 

componentes curriculares determinados pelo professor orientador a partir do tema 

proposto – buscando desenvolver as habilidades necessárias nos futuros educadores ao 

confeccionar e aplicar instrumentos e estratégias didáticas necessárias para dinamizar 

o ensino destes saberes; 

 Promover a interlocução, a reflexão metodológica e a prática entre campos 

disciplinares semelhantes e diferentes; 

 Elaborar, em grupo, um artigo científico entre 08 a 12 páginas com foco em ensino ou 

em pesquisa na área de Língua e em que esteja presente a interdisciplinaridade e as 

disciplinas dos 1
o
, 2

o
, 3

o
 e 4

o
 períodos, com aplicação prática em sala de aula ou em 

pesquisa; 

 Elaborar, em grupo, e com base no artigo produzido, apresentação em formato de 

slides, como suporte para que o conteúdo disposto no Artigo seja apresentado 

oralmente e contemplando os critérios de avaliação, também presentes na plataforma. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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UNIDADE 1: 

 

1. Leitura de artigos que abordem a prática interdisciplinar em associação com pesquisa ou 

ensino de língua; 

2. Reflexão sobre as pesquisas apresentadas e metodologias; 

3. Apresentação do modelo de artigo científico a ser seguido pelos grupos; 

 

UNIDADE 2: 

4. Orientação e articulação das disciplinas aos temas propostos; 

5. Leituras de textos com aplicação prática ao ensino de Língua; 

6. Elaboração de Artigo científico e da Apresentação oral; 

7. Apresentação do modelo de slides para a Apresentação oral. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação dos conteúdos dar-se-á mediante leitura de artigos científicos que apresentem 

de forma prática ou teórica a abordagem interdisciplinar em associação com o ensino ou a 

pesquisa de língua, seguido de discussão sobre a temática, com o apoio de textos que 

apresentem a aplicação prática do conceito ao ensino de língua. Os textos serão discutidos no 

ambiente de ensino a distância e as discussões geram frutos para o desenvolvimento dos 

artigos científicos em grupos que serão, por sua vez, apresentados para uma banca avaliadora. 

Novas tecnologias interacionistas digitais de comunicação virtual, assíncrona e em tempo real 

serão, igualmente, usadas e apropriadas sempre que possível.  

RECURSOS DIDÁTICOS 

[ X ] Quadro 

[ X ] Projetor 

[ X ] Vídeos/DVDs 

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[ X ] Equipamento de Som 

[ X ] Laboratório 

[ X ] Softwares: padlet, playposit, kahoot, etc. 

[ X ] Outros:. Mídias sociais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando os seguintes aspectos: 

 Discussão/Interação no ambiente de ensino a distância; 

 Elaboração em grupo do Plano de Trabalho interdisciplinar, entrega do Plano 

de Trabalho e do Mini Artigo ao professor orientador para a avaliação no ambiente de 

ensino a distância, em conformidade com o Cronograma de Atividades; 

 Elaboração e entrega dos slides ao professor orientador para avaliação no 

ambiente de ensino a distância, em conformidade com o Cronograma de Atividades; 

 Apresentação do conteúdo presente no Mini Artigo – em slides ou outro 

recurso a escolha do grupo e com o apoio do professor orientador – a ser visualizado e 

avaliado por uma banca; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
IFPB – Campus João Pessoa 
CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS, COM 
HABILITAÇAO EM LÍNGUA PORTUGUESA, NA MODALIDADE DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 A nota obtida na disciplina Seminário de Pesquisa Interdisciplinar III (SPIII) 

será utilizada será utilizada como “nota presencial” nas disciplinas que estão 

relacionadas com a Língua Portuguesa no 4
o
 período: Fonética e Fonologia da 

Língua Portuguesa, Aquisição da Linguagem e Morfossintaxe. Caso o aluno esteja 

cursando a disciplina SPI em outro período que não o 4
o
, então sua nota não terá efeito 

sobre nenhuma disciplina. 

 Para as demais disciplinas do período o aluno deverá fazer prova. Caso o aluno 

esteja cursando a disciplina Seminário de Pesquisa Interdisciplinar III em outro 

período que não o 4
o
, então sua nota não terá efeito sobre nenhuma disciplina. 

 OBSERVAÇÕES:  

o O aluno que estiver matriculado em Seminário de Pesquisa Interdisciplinar III, 

mas que não tiver nenhuma participação na produção escrita (participação no 

fórum, entrega da parte escrita) ou oral (apresentação presencial do seminário) 

estará automaticamente reprovado nessa disciplina e deverá fazer as 

provas das disciplinas (Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, 

Aquisição da Linguagem e Morfossintaxe) em que a nota de Seminário de 

Pesquisa Interdisciplinar III seria aproveitada. 

o O aluno que não tiver nenhuma participação na disciplina de Seminário de 

Pesquisa Interdisciplinar III estará automaticamente reprovado na 

disciplina. 

o O aluno que estiver matriculado em SPIII e que tiver participado de todas as 

etapas do processo avaliativo dessa disciplina, não deverá fazer a prova 

presencial das disciplinas (Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, 

Aquisição da Linguagem e Morfossintaxe), já que a nota obtida em SPIII será 

aproveitada nessas três disciplinas. 

o Caso o aluno insista em realizar as provas presenciais dessas três disciplinas, 

essas notas serão desprezadas, uma vez que a nota de SPIII já supriu essa 

demanda. Sob hipótese alguma aproveitaremos a maior das duas notas. Só 

a nota do seminário será aproveitada para as disciplinas Fonética e Fonologia 

da Língua Portuguesa, Aquisição da Linguagem e Morfossintaxe. 

o  

 É importante que tanto o Plano de Trabalho, quanto o conteúdo em si e a apresentação 

estejam conectados ao menos com uma das disciplinas do primeiro e segundo períodos, pois o 

aluno e o grupo serão avaliados quanto a capacidade de interconexão interdisciplinar; 

o O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final; 

o O resultado final será composto do desempenho geral do aluno, de forma 

individual e em grupo. 
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o O aluno que não obtiver ao menos 40 pontos, não terá direito a Avaliação 

Final. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Os Seminários de Pesquisas Interdisciplinares visam desenvolver no discente a habilidade de 

estabelecer relações entre componentes curriculares e os eixos do curso – Língua, Literatura e 

Formação didático-pedagógica –, além de propiciar o desenvolvimento de ações 

sistematizadas de pesquisa, contempladas em componentes curriculares específicos, de forma 

transversal, contínua e permanente. Nesse contexto, a natureza desses componentes, que 

congregam conhecimentos da pesquisa científica, do gênero oral e da articulação de 

conhecimentos de áreas diversas da formação docente, requer flexibilização dos referenciais 

teóricos.  

Além disso, a multiplicidade de abordagens teórico-metodológicas e a diversidade de temas 

que permeiam esse componente restringem uma pré-seleção de leituras, já que o uso desses 

referenciais será estabelecido em conformidade com as temáticas e abordagens selecionadas 

no semestre. Ademais, as referências constantes de Seminário de Pesquisa Interdisciplinar I, 

de Metodologia da Pesquisa Científica e dos demais componentes curriculares envolvidos dão 

suporte ao Seminário de Pesquisa Interdisciplinar III. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 


