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CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 h

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Paula da Cruz Pereira de Moraes

EMENTA

Iniciação à vida acadêmica: o ato de estudar e a crítica. O senso comum e a ciência. Técnicas de estudo, expressão

e organização do trabalho científico: análise de textos, sínteses, resumos, resenhas, relatórios e técnicas de redação.

Utilização de bibliotecas e internet. Normas técnicas do trabalho científico.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

GERAL

Desenvolver competências voltadas para a compreensão de contribuições científicas e produção de trabalhos

acadêmicos.

ESPECÍFICO

Descrever os tipos e metodologias de pesquisa científica na área de matemática.

Fornecer subsídios teórico-metodológicos para a elaboração de temas-problema para pesquisa, relacionados à

pesquisa ou ao ensino de matemática.

Produzir textos acadêmicos visando à elaboração do projeto de pesquisa (fichamento, resumo, resenha, relato de

experimento).

Fornecer subsídios teórico-metodológicos para a realização das etapas do projeto de pesquisa.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

Ambientação no componente curricular.

O que é pesquisa.

Tipos de conhecimento e o conhecimento científico.

Métodos científicos.

Leitura e referencial bibliográfico.

Técnicas de citação.

Projeto de pesquisa.

Tipos de trabalhos acadêmicos: estruturação básica.

Projeto de Pesquisa.

Artigo científico, resumo e resenha.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas teórico-expositivas e dialogadas com apresentação de base teórica conceitual e exemplificação de gêneros,

técnicas e bases normativas. Orientação à pesquisa e aprofundamento. Oficinas de leitura e produção textual com

aplicação de normas da ABNT. Também serão desenvolvidas atividades individuais e colaborativas de

acompanhamento de aprendizagem, bem como a utilização de informações disponibilizadas de modo on line.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[X ] Projetor

[X ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X ] Equipamento de Som

[   ] Laboratório

[X ] Softwares²: ferramentas google

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A unidade curricular é composta por duas notas que serão intituladas, respectivamente, Nota 1 e Nota 2

A Nota 1 será composta por duas atividades principais, mencionadas abaixo:

1ª Atividade avaliativa: atividade desenvolvida de modo colaborativo correspondendo a 40 pontos; tal atividade terá um sentido de

socialização de ideias e aprendizagens em formato de fórum;

2ª Atividade avaliativa: atividade individual primando por observar produção de textual de caráter analítico e reflexivo,

correspondendo a 60 pontos;

A Nota 2 será composta por duas atividades principais, mencionadas abaixo:  

3ª Atividade avaliativa: atividade desenvolvida de modo colaborativo correspondendo a 40 pontos; para sua construção haverá uma

interação em grupos de estudo e pesquisa e promoção de rodas de debate e diálogos para produção de conteúdo final das equipes

de estudantes engajadas;

4ª Atividade avaliativa: atividade individual primando por observar produção de textual de caráter analítico e reflexivo,

correspondendo a 60 pontos.

A atividade de recuperação final será desenvolvida através de exercício de verificação da aprendizagem baseada em produção

textual analítico reflexiva envolvendo o conteúdo ministrado.




	Documento assinado eletronicamente por:

