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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CODIGO

NOME DA DISCIPLINA

CIT7122

Elaboração de Trabalhos Académicos

TURMASTEORICAS
41420 2

NADE HORAS-AULA
SEMANAIS
TEORICAS
PRATICAS

HORÁRIO

TURMAS PRATICAS

l

TOTALDE HORAS-AULA
SEMESTRAIS

MODALIDADE
Presencial

11.PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Prof. Cada D'Aquino

E-mail: cada.daauino(ã)ufsc.br

in. PRE-REQuisiTO(s)
CODIGO NOME DA DISCIPLINA
Não há

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
11g11iq Engenharia de Energia

V.JUSTIFICATIVA
Contribuir 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

VI.EMENTA
[écnlcas de leitura, produção e apresentação de traba]hos científicos. Normas da ABNT para traba]hos

acadêmicos: citações e referências bibliográficas, Fontes de pesquisa. Produção de resumo. resenha e relatório

VII.OBJETIVOS
O aluno deverá desenvolver os conhecimentos necessários para compreender e elaborar géneros textuais
característicos da esfera académica, tais como resenha, resumo. seminário e ensaio curo de modo a contribuir
para seu letramentoacadémico
Objetivos específicos
Compreender as diferentes formas de ler os diferentes géneros textuais
Compreender a relação intrínseca entre leitura e produção textua
Desenvolver/aprimorara habilidade de produção escrita nos géneros textuais académicos
Avaliar e selecionar as fontes de conhecimento
Utilizar as normas previstas oela Abnt

vliÊ.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 Letrarlaentcacadêt-Rico:os textos na esfera académica
2 Leitura e estratégias de leitura
3 Resumo - características e elaboração
4 Resenha - Calactefísticas
5 Seminário - Características e preparação de seminário
6 Erlsaio curto ITexto dissertativo) - Características e elaboração do texto dissertativo
7 Ensaio longo - artigo científico - Características
8 Fontes de pesquisa
9 Normalização

d$ ]Cabalhos acadê

}X. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
l Aulas expositivas Intercaladas com discussões
2. Leitura e elaboração de textos
3 Atividades em grupo e individuais

Requisitos de Infraestruturanecessários para ministrar as aulas:
l

Datashow/projetorfuncionando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequado:

2.

Acesso à Inierilet

4.

Ambiente

3. Laboratório de informáticacom computadores funcionando e em número adequado à quantidade de alunosl
Virtual de Apr$inq1499$m - Moodle.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
,

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntalpente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina. no ruir imo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS). ficando nela reprovado o aluno que
não comparecer a mais de 25% das atividades (Frequência Insuficiente - FI)

@ A média será composta

q. Eiabaração de textos escritos - Nota 1,2
2. Realização de atlvidades -- Nota 3

Média Fênai da disciplina(MF):(Nota

1+ nota 2 + notam)/3

.

A notamínimapara aprovaçãona disciplinaserá MF>=6.0(seis) e FrequênciaSuficiente(FSI)(AR. 69 e 72

.

O alunocom FrequênciaSuficiente(FS) e média das notas de avaliaçõesdo semestre MF entre 3.0 e 5.5

da Res. n' 17/CUn/] 997}

terá dEFeitoa uma nova avaliação no final do semestre (REC): exceto 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(REC) (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)
.hlF; + fll!(:)

.

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída

nota0(zero).(Art. 70: $ 4' da Res. n' 17/'CUn/1
997)

Clbservações:
Aval!ação d©recuperação
. Nâo há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atlvidades de laboratório
Ires. 17/CUn/97)

Nova avaliação
. Pedidos de segunda avaliação somente para casos em que o aluno: por rrlotivode força maior e plenamente
justificado:deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino: e devera ser formalizadovia
requerimentode avaliação à Secretaria Académica do Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis
apresentarldo comprovação
Horária de atendimento ao aluno - Sexta-feira das 'ê4hà$ q6h
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1-.Ali.,'\(.'o, (T. A. 'l. (' l>tática de tex.to }lilracstttdi\Dtcs unlvcrsitari{)s. l ç). cd.. I'ctropolis: Vo,.{cs. a.(1)}0.

l-'loliIN, cose l tti.c }:icmcntos de ailíllisedo dlscurs{). ] á]..ct] São t)aula: (I'ontexrQ,2(}(.}t)
:poli.IN. J {.. & S.A.yl(.)t.t. 1- P. Para entcnclci o texto: leitura e rcditção 17cd.. São Paulo. Anca. :009.
KIJPS'IAS.

N'í {)rg.. (.:iência e tecnologia en} debate. São l)auto: h.moderna,19\98
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Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá
podem ser encontradas na BibliotecaVirtual da UFSC.

Algumas bibliografias também
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