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.JUSTIFICATIVA
;ontribuir para que o discente compreenda e elabore de forma adequada os textos e trabalhos académicos
necessários para a academia e utilizados no âmbito da pesquisa científica.

l.EMENTA

'écnicas de leitura, produção e apresentação de trabalhos científicos. Normas da ABNT para trabalhos acadêmlcos:
:itações e referências bibliográficas. Fontes de pesquisa. Produção de resumo, resenha e relatório.

ll.OBJETIVOS
)bietivos Gerais:
) aluno deverá desenvolver os conhecimentos necessários para compreender e elaborar gêneros textuais
;aracterísticos da esfera acadêmica. tais como resenha. resumo. seminário e ensaio curto de modo a contribuir
)ara seu letramento acadêmico.
)bjetivos específicos
;empreender as diferentes formas de ler os diferentes gêneros textuais
compreender a relação intrínseca entre leitura e produção textual
)esenvolver/aprimorar a habilidade de produção escrita nos gêneros textuais acadêmicos
avaliar e selecionar as fontes de conhecimento:
utilizar as normas orevistas oela Abnt



X. METODOLOGIA E ÊN$TRUMENTQ$ DE AWALIAÇÃQ
@ A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e apr veiÊamenÊa nos estudos, os quais

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
dlscipiina: no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Su$ciente - FS), ficando nela reprovado o aluno que
não comparecer a mais de 25% das atlvidades(f:requêncla Insuficiente - i:l}.

A média será composta:
q. ggabaraçãadaÊ©xÊ©s rg s«M©êa 'g,2

2. m©agÊaãÇã d© aÊêvãdades -- Nona 3

@

Média FãnaB da dãscãpBína (MFi: (Mota 'ã + nota 2 'F noh3}/3
8 A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6:C} (seis} e f:sequência 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), exceto as atívldades constantes no art.70: $ 2'. A
Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais
(Ml:) e a nota obtida na nova avaliação (RECO- (AÜ. 7C) e 71 da Res- n' 17/CUn/1997).

twr -ç Ruc)

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Aít. 70, $ 4' da Res. n' 1 7/CUn/1997}

2

QbsewaÇões

Âvagã8Çãü d© r p f©Çã©
© Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve ativídades de laboratório

(Res .1 7/CU n/97}

Nave avagãaçã
Pedido de segunda avaliação son'lente para casos em que o aluno, por motivo de força maior e plenamente
justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá ser endereçado ao chefe da
coordenadorla especial e foírnalizados na SID

Horáfgü d© aÊemdÊm©mÊ© a aÊ a $exêa~f©Êfa das q8h ã$ q2h

Wãgg.CONT8UOOPKOGRAMÀTêCO
1 Letramentc acadêmi o: o$ {exio$ na esfera académica
2 Leitura e eseraeéglas de leitura
3 Resumo - Características e elaboração
4 Resenha - Caracteres loas

5 Seminário - Características e preoaração de seminário
6 Ensaio curto (Texto dlssertativo) - Características e el coração do texto dlssertatlva
7 1:nsalo longo -- antigo científico -- C;arar erí$ 1 a$
8 For%ees de pesquisa
9 Normalização d© trabalhos acadêmlco/cien íãcos - clÊaGães e referências

êX. METOOaLOGEA Dg EN$gNO / mE$gNVOLV$MENTO ÜO PROGRAMA
] . Aulas exposltlvas Intercaladas corri discussões.
2. Leitura e elaboração de textos
3. Âiivídades em grupo e individuais

RequÊsiÊos de infraestrutura necessárÊ $ para ministrar a$ amigas;
] . Datasho\õr/projetor funcionando e com cabos HDMI/SUGA no compíimentc} adequado:
2. Acesso à Inêerriet:
3. Laboratório de Informática com computadores funcionando e em número adequado à quantidade de alunos;
4. Ambiente Virtual de Âorendlzaaem - Moodle.

!.CRONQGRAMATEóRiCO/PRATICO
AULA

Í$©mana>
DATA ASSUNTO



)bs: O calendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atividades desenvolvidas

11. Feriados revistos ara o semestre 2u1 8.1 ;
DATA  
30/03 Feriado Nacional--6'feira Santa
31/03 Dia nãoletivo
03/04 Aniversário da cidade de Araranauá
21/04 Feriado Nacional -- Dia de Tiradentes
30/04 Dia nãoletivo
01/05 Feriado Nacional -- Dia do Trabalhador
04/05 Dia da Padroeira da cidade de Araranauá
31/05 Feriado Nacional - Conous C/7dsff
D1/06 Dia nãoletivo

 
XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LAKATOS. Eva Mana; MARCONL Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Pauta: Aulas. 2010. 297o

l 02/03/2018

Apresentação do plano de ensino: a ETA à serviço do letramento
acadêmico. focalizando o TCC
Atividade escrita para diagnóstico - Atividade 1 (1 ponto) -- em sala
Qual seu projeto de futuro?
Ted Talk -- Steve Jobs /Stanford -- Atividade escrita 2 (1 ponto) -- entrega
na aula seguinte - Qual é o tema do vídeo?

2 09/03/2018

Devolutiva sobre a atividade diagnóstica
Esclarecimento sobre as principais dificuldades apresentadas pelos
estudantes
Texto introdutório - Leitura

Qual a ideia principal do texto -- Atividade escrita 3 (1 ponto) -- em sala
Letramento: a relevância do domínio das habilidades de leitura e de escrita
na vida acadêmica, profissional e pessoal.
Prometo de leitura -- Engaiamento para retirada de livro na BU

3 16/03/2018

Pesquisa na página da BU -- Orientação bibliot.. (Aula em Lab)
Informar o título do livro selecionado via email
Email -- configuração para uso acadêmico
Elaboração de novo email, segundo orientação Atividade escrita 4
(l ponto)
Leitura e fatores de compreensão: ressignificando o ato de ler e
aprendendo estratégias para potencializar essa habilidade.

4 23/03/2018 Resumo como estratégia de compreensão do texto
Resumo -- características e configurações

5 30/03/2018 6' feira Santa -- Dia não letivo
6 06/04/2018 Elaboração de resumo -- AVALIA AOESCRITAI
7 13/04/2018 Revisão e avaliação do resumo elaborado - Atividade escrita 5 (1 oonto
8 20/04/2018 Seminário

Características e oreoaracão de seminário Atividade 6 fl ponto

9 27/04/2018
Texto dissertativo - o artigo científico
Características e configuração
Leitura de artigo da área - Articulação com possível tema do TCC
Atividade 7 (1 oonto

10 D4/05/2018 Feriado Municipal -- Dia não letivo

1 1 11/05/2018 Pesquisa na base de dados da UFSC - Orientação bibliot.. (Aula em Lab)
Selecão e leitura de artigo na área de interesse - Atividade 8 (1 oonto

12 18/05/2018 Texto dissertativo-argumentativo - o texto acadêmico
Características e confiauracão

13 25/05/2018 Elaboração de texto dissertativo sobre suposto tema de interesse para o
TCC-AVALIACÃOESCRITA2

14 01/06/2018 Dia nãoletivo
15 08/06/2018 Revisão e avaliação do texto produzido - Atividade 9 l ponto
16 15/06/2018 Apresentação oral -- relato sobre a experiência no Projeto de leitura

Atividade 10 íl oonto
17 22/06/2018 Recuperação
18 29/06/2018 Divulgação nota final e avaliação da disciplina pelos alunos



2. CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro ÁlGiDa; SILVA, Roberto da. Metodologia cientifica. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007

162p. ISBN 8576050471

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias também
podem ser encontradas na Biblioteca Virtual da UFSC.
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