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Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde - CTS
Engenharia de Computação
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P (:ÂTÃRtNA

SEMESTRE 2aq8.2
i. !DENT:FICÀÇAO

CODÊGO

Ê)A Dl$GÊF'LONA:

NADE HQRÀ$«AULA
SEMANAIS

NOME DÂ D$$GgPL$NA
Elaboração de Trabalhos Académicos

CÊT71 22

TURMASTEORêCA$

TEORgCA$

PRATÊCÃ$

TQTÂLDEHQ8Ã$-AULA
SEMESTRAIS
36

2

HORÁRIO

TURMAS PRATICAS

$.$6:2G 2
$.38:3G 2
ENE - turma 8'18$3 A.B.G
ENC -- turma G2655
TIG - durma 8q6$2

MODALIDADE
Pfesei3çÊal

82

ÊI. PROFESSOR(ES}

MINISTRANTE(Sj
Prof. Glovani M. Lunardl Email: alovanl.lunardl<8ufsç.br
Prof. Lulas Trentin Rech
Email: luksrech(ãlhottnali.com
ÊIB.

PRE-REQUISITO(S)

CODÊGO

NOME DA DÊ$CÊPL$NÃ
Não hé

EV.CURSO(S) PARA O(S) QUAL(iS) A DISCIPLINA € OFERECIDA
Tecnologia de Inforrnacão e Comunicação
Engenharia de Energia
Ens. llpJ:lãdp.ÇpnpulPçê9

V*JU$T$FiCAT8VA
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 cientifica

Vi.EMENTA
Normas da ABNT para trabalhosacadémicos: citações e referências bibliográficas.Fontes de pesquisa. Produção
de relatório.resumo e resenha Técnicas de leitura.produçãoe apresentação de trabalhoscientíficos

V$Ê. 08JETÊVOS

C) aluno deverá desenvolver os conhecimentos necessários para compreender e elaborar géneros textuais
característicos da esfera académica, tais como resenha. resumo. seminário e ensaio curto de modo a contribuir
para seu letramento académico
Objetivos específicos
Compreender as diferentes formas de ler os diferentes géneros textuais
Cotnpreender a relação Intrínseca entre leitura e produção textual
Desenvolver/aprimorara habilidade de produção escrita nas géneros textuais académicos
P.valsar e seleclonar as fontes de conhecimento:
Utilizar as normas orevistas oela Abnt

Vila,CONTEUDO PROGêqÂMÂTiGO
Camteúdo Teófic :
Lgnidade Ê: f:undame11tos dii Ciência

1. ,q NATUREZA DA CIENCIA: A CIENCIP. E O SENSO CC}MUM

2. A ciência académica no Brasll:- O CNPq e a CAPAS - A Plataforma Lattes
3. A CÊENCIA E O METIDO C}ENTiF}CO
Unidade !i: ,Q pesquisa científica

4 A INVESTIGAÇÃO ClIENTIFICA: A PESQUISA
5. CONCEITO E TIPOLOGIA DA PESQUISA

6. PROJETO DE PESQUISA
7. TECNICA$ DE COLETE DE DADOS NÀ PESQUISA

Unidade !g!:Aolesentacão da Desaulsa científica - Eiaboracâo e normatizacão de trabalhos científicos
8. Elaboração de resumos e artigos acadêpnlcos
9. Elaboração de relatóriosacadémicos
10. Normalização de trabalhos científicos

11 Técnicas de apresentação em plJbiico: oratória, postura: imagem pessoal, linguagem entonação.

vivacidade

]2. O u$o de n)ultirnldiapara aoresentação

gX,WETQDOLOGiÀ DE ENSINO / DE$ENVOLVgMENTO DO PROGRAMA
1. .aulas exposlttvas intercaladas com discussões
2 Leitura e eiabclração de textos
3 Atividades em grupo e individuais

Requisitos de infraestruturanecessários para ministrar as aulas:
1

2.

Datashoa.'projetor funcionando e com cabos HDMI/SVGA no comprimento adequado

Acesso

à internet:

3. Laboratóriode infoírnáticacom computadores funcionando e em número adequado à quantidade de alunosl
4. Ambiente Virtual de Aorendlzaaem - Moodie

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
.
A verificaçãodo rendimentoescolar compreenderáfrequência e aproveitamento nos estudos. os quais

.

deverão ser atingidos conjuntatrente. Será obrigatória a frequência às atlvidades correspondentes a cada
disciplina: no mÍnImo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FSI, ficando nela reprovado o aluno que
não comparecer a mais de 25% das atividades(Frequência Insuficiente - Ftl

A média será composta

3. EÊab ração de textos - ÀtÊvêdadesna Moodle- Nota q
2.

Trabalho

ê a! - Nota 2

Média Final da disciplina

(MF):(Nota

'l + nota 2)/2

.

A nota mínima para aprovação na disciplina será h4F>=6.0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72

,

O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.Ci e 5,5
terá dIreitO8 uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes no art.70. $ 2'

da Res. n' 17/CUn/1 997)

A Nota Final {NFI será calculada por rneÊoda média aria-néticaentre a média das Rolas das avaliações
parciais (MF) e a nota obtida na Roça avaliacão(REC) (Art. 70 e 71 da Res n' 17.rCUR/1997}
f'F'

:h:Ê ü
')

Ao aluno que não coE-npareceràs avaliações ou não apresentar trabalhos na prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zeros (Art 70: $ 4' da Res

n' 17/CUn/1997)

Observações
Avaliação de recuperação
,

Não há avaliação de recuperação

nas discipílnas de caráter prático que erlvolve ativldades de iabotató1lo

lRes . 17.rCUn '97>

Nova avaliação
O aluno. que por motivode força maior e plenamentejustificado deixar de realizar al.iuldadesavallatlvas previstas
no plano de ensino. deverá forn)alizar pedido à Chefia da Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence.
dentro do prazo de 3 (três) dias úteis na Secretaria Integrada de Departamentos. apreseíltando docuPnentação
comprova orla

Horário d©atendimento 80 aluno - Sexta-feira das 'êGhà$ q2h

X!.CRONOGRAMA TEÓRICA/PRÁTICO
AULA
DATA
semana

3Q/a7-04/08

ASSUNTO

Apresentação da disç:planae do piar)o de en$íflo- Conceitos Iniciais
=::u*'8;] :Fi Ê: i:i : ;:i:l<:):*1:"illi~

06/08- 1]/08/20]8
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À ciência acadêmlca no Brasa : O GNPq e a

2

Ãeividade 2 - Ctãrríçulü Lattes

C#.PE$

] 3/08 - ] 8/08/2Ü] 8
20/C18 -25/C18,/20] 8

:$: 111:1Ç ji,N;õ:

{:::j$:

'i'} i:}

'=i

11 A CIÊNCIA E Ó ÚIEfOOÓ êIENTIF:ICO

qo

01/10 - 06/]a/20]8

7
8

08/] 0 - ] 3/] 0/20] 8

13
14

] =1/'$
ü - F©!'lado NaçÊoÍ'Sa}
Q
:::

\..}

!

x--

'

=:-

ü

'g;:'

:w'

s.. .. + 'h

!

Ê

Elaboração de relatórios acadê!)lIGas

'F.

;b..ó

l

i; 'N<="$"

22/]0 - 27/]0/2018

'tQ. Nora"nallzação de trai)câlhos científicos
'l 'l . Técnicas

de apresentação

entonação.vivacidade.

em ptibllco: orató!'ia: post:i.ira. inlaget'n pessoal.

ilngiicagem

29.r10 -- 03/'1'1/2Ci18 :::=';" ;';;:-' '*:~.;:::o:;;:
nq/'t 'l

v..', - -

'l/gnl$2

-v' - -'b'

''

[g/11-

24/1 1/20']8

'-1

1 12 0 clsode mula:nédiapara apresentação

l-AtividadesMoodlenotal

.gN.w.9.g.ge.}w.h.e.lÍw
!!11ei..=..apH.
ê

12/11 -- ]7/'1'1/2018 Í '3;';'1

0 oalp

-

8. Elas)oração de resuEno$ e amigos acadêí'nacos

15/] 0 - 2Ü/10/20]8

]2

LaÍtes

:E.... 1l.;.:l
:!::gi.::.:ll"{!...=!
i ILX

gl;

9

$

afirma

A NATUREZA DÃ CIENCIP:: ,&CÍENCiÂ E <) SENSO COMUM

27/08 -- C)I/09/2Q18 11111;I?
VESTIGAÇÃO CIENTÍFICA. A PESQUISA
03/09 08/09/2018 87/ü$ - F©flü(Êü Naçlo1lal
l0/09 15/09/2018 5 CONCEITO E TiPOs..OG:A DA PESOLjiSA
17/09 22/09/20]8 6.PROJETO DEPESQU}SA
i$1
24/Q9 29/0g/2018 Uflldâde
7 TECNÍCA$ DE COLETE DE DADOS NÂ PESQUISA

5

">hK:

- Ã Pi

:,ê;2; j";É$

;e'l";;o

A larepositiva dosfenados-aula

prepaiaEona pala a recupencêc

at\icllcfe'Je 3v3i8cão

26/'t 1/201 8-01/12/2018

orava de Recuperação

Resotiicão C)l?'

03/'í2/2018-05/'f2/2018

Divulgação nota final da discipllíla Ava iaçào da drsr il)l na pe os a idos

enceíi3ntcRto

dàrio está sujeitoa pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atlvidades desenvolvidas

DATA
07/09/2018

12/10/2018
02/11/2018

15/11/2018

Feriado Nacional
Feriado Nacional
Feriado Nacional -Finados
l Feriado Nacional E?t

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
l

l.AK.\ToS.
C'l:RVo.

l=:vttN' aríi!: fvIAl{(:ONI,
.\mudo juiz

í\LIRVI.\N.

N-larirlitcle Andracie l.'undarnentos dc metodologi2i cientillça. 7. cd. S:io f):lula Aulas, 201{). :97p
llcdt'o *\lçino: SILVO.

Rot\crio cla. Nlctoclologin cicntilicii

6 ctl. São í>auio: l)c:nsor} l)rcnticc l l:à1{.2C)07. 162f

IS13N K57{)()5tl47 i
\,IA'l~l.\S-1l1:! } 11{.4..1\)sé.Nlanutil dc metodologia da pcs(luisa cientíllc:i. !: ççl: $ãl! r)gglgl AtlSIL2012. 1qri l). ISBN 9788522'Jíiq75»

XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
l

! .Al{.\(1'o, ('. A. 'l'. (:. I'ri\tiçu(Je lçKlo pari esttiçlüntes
umx.ersitarios.19. ed.. I'etrópolis:Vozes, 2010
I'101\IN. Jtlsé l.uiz. lilcEncntos .lc :n\itllsetlo discurso. 14 ccl.. SaioP:lula Cor texto. 2L)L)<)
}'l( )lqIN. .l l. (k S.A\'l(}l,l,

l P. Pür;t enteEldero lento: lçili.lrü e rcçiaç'ão. }7ed.. São PaRIa: AEicü. :009

[

KU]'S'f/\S.

S

VAI . N,l:ária.da {lliruça('osti}. Rc\lliçãc}c textu:tlid;\çlc. 3. t-d.. São Paulo NlaHínsl;antes. 2006

b']. Org. (] iêiicta c ]cc ]o]ogia em dc'bate São ]'auto: N.moderna,1998

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias também

podem ser encontradas na BibliotecaVirtual da UFSC
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Pagão GonlesdeOlÍuàm,ü:.

Prof. Acãunto/SIAPE: }724307

UFSC/Campus Araranguá

Professor da Disciplina

0 1 / 06 / 2018

Aprovado pelo
departamento em
/

/ 2018

'''álá.ã.

bo em

/2018

do curso

