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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA
N'DEHORAS-AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS PRÁTICAS

TOTALDEHORAS-AULA
SEMESTRAIS

CIT7122 Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 2 1 .  
HORÁRIO MODALIDADE

TURMASTEORICAS  
6.1830 2    

11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Prof. Angelita Mendes E-mail: anaelita.mendes(Dufsc.br

iH. PRE-REQuiSno(s)
C DIGO NOME DADISClpLINÀ

  Nãohá

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
016s2 - Tecnologia de Informação e Comunicacãó

V.JUSTIFICATIVA

Contribuir para que o discente compreenda e elabore de forma adequada os textos e trabalhos acadêmicos
necessários para a academia e utilizados no âmbito da pesquisa científica.

VI.EMENTA

técnicas de leitura, produção e apresentação de trabalhos científicos. Normas da ABNT para trabalhos
acadêmicos: citações e referências bibliográficas. Fontes de pesquisa. Produção de resumo, resenha e relatório.

VII.OBJETIVOS
Obietivos Gerais:
O aluno deverá desenvolver os conhecimentos necessários para compreender e elaborar gêneros textuais
característicos da esfera acadêmica, tais como resenha. resumo. seminário e ensaio curto de modo a contribuir
para seu letramento acadêmico .
Objetivos especmcos
Compreender as diferentes formas de ler os diferentes gêneros textuais
Compreender a relação intrínseca entre leitura e produção textual
Desenvolver/aprimorar a habilidade de produção escrita nos gêneros textuais acadêmicos
Avaliar e selecionar as fontes de conhecimento:
Utilizar as normas orevistas Dela Abnt



XÊ,cmoNOcnÃWÃTe6Kico/PnÂTgco

Wlãg.CONTEÜOQPROGRÃMÀTÊCO
1 LetramenÊo académico: os texto
2 Leitura e estratégias de leitura
3 Resumo - Características e elaboração
4 Resenha - Cara rísÊlcas
5 Seminário - Características e preparação de seminário
6 Ensaio cu«o (Texto dlsseüativo} - Características e elaboração do texto dlsseüativo
7 Ensaio longo -- brigo científico -- Características
8 Fontes de pesquisa
9 Normalização de {rabaihos acadêmlco/cIentÍfIcos - citações e referências

êX. WETODOLOGgA DE EN$ãNO / DC$ENWOLWgMEMTO BO PROGRAMA
] . Aulas exposltlvas IriÊercaladas com discussões.
2. Leitura e elaboração de textos
3. Atividades em grupo e Individuais

Requisitos d© ÉnfraesÊruÊ ra necessários para ministrar as aulas:
1 . Datashow/'píojetor funcionando e com cabos HBMI/SVGA no comprimento adequados
2, Acesso à InÊernee:

3. Laboratório de Informática com computadores funcionando e em número adequado a quantidade de alunos;
4 . Ambiente Virtual de Âorendlzaaem - Moodie.

X. METODOLOGIA E ÊN$TRUMENTO$ DE AVALIAÇÃO
© A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS}, ficando nela reprovado o aluno que
nãc} comparecer 8 mais de 25% das ativldades(Frequência Insuficiente - FI).

@ /\ média será campcsÍa:
q. 89©büfaÇãa d© Êaxêas $ rÊêos « NüÊa q,2
2. ReaÊÊzação de aÊÊvêdades -- Nona 3

Média Fãnag da dÊscãpgêna <WFl: <NoÊa 'í # n ía 2 motas)/3

. A nota mínima para aprovação na disciplina será FMF>=6.0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72
da Res- n' 1 7/CUn/1 997>.

« O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5.5
terá dIreIto a uma nova avaliação no final do semestre (REC), excito as atividades constantes no art.70, $ 2'
A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações
parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (RECO- (Art- 70 e 71 da Res- n' 17/CUn/1997)

A aluno que não comparecer à$ avaliações ou não apresentar {rabaihos nc prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70: $ 4' da Res. n' 1 7/CUn/1997)

QbseívaÇães:

AvaãÊaçãa de recuperação
. Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráteí prático que envolve ativldades de laboratório

Ires .1 7/CU n/97) .

Nova av®8êaÇãü
Pedido de segunda avaliação somente para casos em que o aluno, poí motivo de força maior e plenamente
justificado. deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, cteverá ser endereçado ao chefe da
=oc>rdenadorla especial e forínalizados na SID

H Farão d© aÊemd$mar$Êo a grama - $axea-feêrâ das 'i8h às '92h



Ob$: O calendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atlvidades desenvolvidas

  r©vÊ5&©$ ara © s©ma$ere 29'g $.'g :

DATA  
30/03/2018 DêÃ NÃQ LETgVO - Pásc a
Ü4/05/20]8 DIA NAC) LETIVO -- Feriado Municipal
31/06/2018 DIÂ NÂO LETIVO - Corpus Christi

Kg98. 89BLÊOGRAPgA BÃ$gCA

1 . í,:qX.VFO$. Eva k ãa KÍÃRCONi: hÍarioa dc Ândmde. Fundam} xÊ $ d© meÉwdagagãi! ãen©©ãcáã. 7. cd. $ão })aria: /\Íím. 2G}0. 297p.

2, Cl:RVO: /\made i,uiz: BERV{.&N. Pedra .àíçÊi o: SÍLV.\. Rocem:o da. $Íeeadqlãagêa $en6©3(-a. 6.ed. Sâo i;auieF: Pearson Pre:lÍiçç }qai}. 2007

i 62?. {$í$N 857$o5<}47{

3. h,í/\l'{.\$-1*EiiEiÍ{/\. José. Riam demeê€1daÍo#a dlE p qa $ d ã8 . 3. ed. $ão Pauis: .&Í$as. 20{2. }€9$ {). ISBN 97885224$9758

XgV.8ÊBLgOGRAFgA COMPLEMENTAR:

i . F.'\l{.\CO. C. Ã. T. C. PrãÊãca de texto pma çsMdamíes u11iveni!aios. 19. ed. Pekópoiis: Vozes. 20iG

3 FEOltiN. rosé } uiz. EiemçílÍas de ãisç do disçuíso. ]4. ed.. $ão });iuío: CçlmtexÍo. 2{){)9

3 F}OREN. J, i,. & $,\V}OÍ,L F. P. Para í íe! der G terão: ieã wa o vedação. }7ed,. $ão Pavio: .a.bica. 2009

Kti})$'i','\$. àí. Qrg. Ciência c {cc o$ogia em deÊlatü, $ão i)aula: NÍodefiaa. }998

5 V,\! ,. &Íaria. da Graça Cosia. vedação c {exÍlã dado. 3. ed.. Sãa Pau&{ : híaN$ixsF'oaies. 2€1{)6

AULA
Semana DATA ASSUNTO

] B2/03/2Q]8
Apresentação do piano de ensino: A ETA à serviço do letramento
académico
Atlvidade escrita para diagnóstico --
Ted Talk -- $ieve Jobs /Stanford --entrega na aula seguinte

2 B9/03/2018

Devolutiva sobre a atlvldade diagnóstlca
À relevância do domínio das habilidades de leitura e de escrita na vida
académica, píoílssional e pessoal.
Texto de apoio - Atlvldade em sala
Qual a Ideia principal do texto
Leitura e fatares de compreensão: íesslgniücando o ato de ier e
aprendendo estraÊéQias Dará ooeenclallzar essa habilidade.

3 ]6/03/20]8 Resumo -- CaracterÊsElcas e configurações
Resumo como estratégia de compreensão do eexio

4 23/03/2Q]8 iiiaba çã d© resumo -- Ãva]]ação ]
5 38/83/28$$ Pãs©©a -- DÊa mãa ê©êêva

$ 06/04/2018 Seminário
características © preparação de seminário

7 $3/04/20]8 PaMÊcgnaaão $ÊTED
8 2Q/04/20q8 Apresentação oral -

9 27/04/2Ü]8 Texto dlsserÊatlvo - o texto acadêmlc clenÊífico
Ensaio curto - Caraceerlstlcas e configuração

  34/05/20]8 F fÊ d© MumÊcÊp@ê--0ãa mã Êa&Êvo
  ] ] /05/20] 8 Elaboração do texto disseítatlva -- Avaiiação 2

12 ]8/05/20]8 Revisão e avaliação do texto produzido - AÍlvidade

  25/05/2018 Texto dissertatlvo-científico - o artigo científico
Leitura d© artlQosda áreafSÊTED

q4 0]/06/20]8 G rp $ ChrêsÊã - üêa ã $ Êêv©

]5 08/05/20]8 Texto disseüatlvo cientifico -- o artigo científico
Características e configuração

  l$/0$/2018 ?ianalam nÊo do aülao cIentÍfIco
]7 22/06/2Q]8 g up ração

  29/06/20]8 mÊvu$gaçã m êafgn8g aw ÊÊaçãadadÊ$cêpgêmap g $aÊ m $



Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setoriai de Arararlguá
podem $er encontradas na 8ibiloÊeca Vlüual da UF$C.

Algumas bibliografias também

Professor da Disciplina Aprovado pela
departamento em

Aprovado Belo çéÉgiado do coiso
de gíli!@dação em

04 OZ/2018 / /2018 / /2Q]8

' :' L ;\ e:'C C'J'? f $: r-:
- .'; Í:}::.T !.


