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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: Seminário de Orientação para a Prática Profissional III 

Curso: Técnico em Meio Ambiente – Subsequente 

Período: 3º Semestre 

Carga Horária: 17h (20h/a) 

Docente Responsável: Andressa de Araújo Porto Vieira / Rebeca Vinagre Farias 

 

EMENTA 

Indissociabilidade do Ensino, Extensão e da Pesquisa no IFPB. Conceitos, métodos e procedimentos das 
práticas de Extensão. Mapa da extensão na área profissional. Prática profissional como componente 
curricular. Mercado de trabalho. Aspectos técnicos da redação científica. Unidade entre teoria e prática 
profissional. Normas técnicas da área de Meio Ambiente. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

Proporcionar aos estudantes vivências em diferentes práticas relacionadas à área de atuação profissional 
enfatizando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão no âmbito do IFPB e a unidade entre teoria 
e prática profissional. 

 

Específicos 

 Proporcionar aos estudantes conhecimento acerca das práticas de extensão; 
 Apresentar os principais conceitos, métodos e procedimentos das práticas de Extensão; 

 Discutir os principais objetivos, normas e procedimentos das práticas de Extensão; 

 Proporcionar vivencia em Programas Institucionais de articulação e organização das práticas de 
extensão no âmbito do IFPB. 

 Discutir a prática profissional como componente curricular; 

 Conhecer o perfil profissional e as áreas de atuação do Técnico em Meio Ambiente; 
 Estudar as principais normas técnicas reguladoras da área profissional; 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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 Conceitos, métodos e procedimentos das práticas de Extensão  

 Noções preliminares e definições sobre Práticas de Extensão; 

 Indissociabilidade do Ensino, da Extensão e da Pesquisa; 

 Orientações para apresentação de seminários 

 Mapa da extensão na área da formação profissional 

 Objetivos e normas da Extensão; 

 Fundamentação e papéis do mapa da Extensão na área da formação profissional; 

 Prática extensionista na ótica do desenvolvimento local sustentável; 

 Principais programas e projetos na área de Extensão. 

 Concepção prática de um projeto de extensão e seus Desafios 

 Elementos constitutivos de um projeto de Extensão; 

 Metodologias e ferramentas de instrumentalização das atividades de extensão; 

 Diretrizes para elaboração de projetos de extensão. 

 Prática Profissional como componente curricular 

 Unidade entre teoria e prática 

 Importância da Prática para a formação profissional 

 Panorama do mercado de trabalho na área de atuação profissional 

 Normas técnicas reguladoras pertinentes ao desempenho da profissão 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia das aulas se desenvolverá no sentido de favorecer a realização de atividades de caráter 
teórico-prático no campo das práticas profissionais e de extensão, como forma de atingir os objetivos da 
disciplina. Serão realizados estudos sistemáticos às atividades de práticas profissionais desenvolvidas de 
acordo com o projeto de curso, incluindo orientação à temática da prática e ao desempenho do exercício 
profissional. Estas poderão se desenvolver a partir de palestras, mesas redondas, aulas expositivas e 
dialogadas, estudos individuais e outras atividades interdisciplinares realizadas em grupo com alunos do 
curso. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Será contínua, considerando-se os critérios de participação ativa dos discentes em sínteses, seminários ou 
apresentações dos trabalhos desenvolvidos, sejam esses individuais ou em grupo. Para efeitos de 
resultados, serão contabilizadas nota e frequência como subsídio avaliativo, bem como a participação nas 
atividades propostas e apresentação do projeto de prática profissional, de relatórios parciais referentes a 
estágio, à pesquisa, à extensão ou à síntese do projeto interdisciplinares de acordo com a modalidade de 
prática profissional prevista no Projeto de Curso. Além disto, deverá ser apresentado seminário referente à 
atuação profissional.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O desenvolvimento da disciplina irá requerer a utilização de uma diversidade de recursos materiais 
disponíveis no Campus, de forma a auxiliar no alcance das competências e habilidades necessárias à 
formação do aluno. Neste contexto, a mediação do processo de aprendizagem será facilitada por meio dos 
seguintes recursos didáticos: 

 Data show 
 Notebook 
 Pincel 
 Apagador 
 Lousa branca 
 Textos com Atividades Avaliativas 
 Recursos áudios-visuais (TV, DVD, equipamento de som, etc.) 
 Livros ou periódicos 
 Bibliotecas virtuais e físicas 
 Laboratórios 
 Internet 
 Transporte para visitas técnicas. 
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