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. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 
Consulta > Componentes curriculares) 
A Terra no sistema solar. Divisões/áreas da Geofísica. O Sol e o vento solar. A 
atmosfera terrestre e a ionosfera. Noções de geofísica da Terra Sólida, 
notadamente em sismologia e magnetismo terrestre. A gravidade da Terra. O 
calor terrestre. Elementos de geodinâmica. Noções de Oceanografia e de 
dinâmica costeira. Instrumentação em Geofísica Global. Geofísica Global e 
sociedade. 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
 
A disciplina será ministrada em modo remoto com conteúdos idênticos ao 
modo presencial, com aulas expositivas, com apresentação de slides,  
indicações de vídeos, listas de exercícios, discussões, material de internet e 
leituras. 
As atividades serão realizadas de forma assíncrona  e semanalmente e/ou 
quando necessário serão realizados encontros  síncronos em dias previamente 
agendados com a turma, sempre respeitando o horário da turma (T01-24M56/ 
T03-24T34). 
As aulas síncronas serão realizadas através de videoconferência (Google 
Hangouts, Meet ou Zoom). 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação 
da aprendizagem) 
Avaliação:Prova Escrita/Digital (avaliação 1 e 3) e 
Trabalho/Atividades  (avaliação 2) 
 
Número de Avaliações:3 (três) 



  . 

 
 

Cronograma e critérios para a 
realização das atividades e 

validação da assiduidade dos 
discentes 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da 
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o 
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: 
“A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de 
acordo com o acompanhamento das atividades propostas, 
conforme plano de curso.” 

 
A carga horária será dividida entre os dois docentes. 
A assiduidade será contabilizada e diretamente 
proporcional ao acesso do aluno às atividades 
registradas através do Relatório de acesso no SIGAA  
e entrega de atividades. 
O conteúdo será ministrado em duas partes , parte 
1 ministrada pelo professor Aderson e a parte 2 
ministrada pela professora Rosangela, conforme 
descrito a seguir. 
 
Parte 1- No período de 24/08 a 14/10  
Método Científico (24 a 26/08)  
Evolução estelar e formação do 
Universo(31/08 – 02/09)  
Meteoritos e Sistema planetário 
(09/09)  
1a avaliação – 16/09  
Origem da vida na Terra (21 – 23/09)  
Atmosfera, clima e mudanças climáticas 
(28 – 30/09)  
Oceanos (05 – 07/10) 
2a avaliação (parte 1): 14/10  
 
Parte 2-  No período de 19 /10 a 09/12  

O interior da Terra, Tectônica Global 
(19 a 21/10) 
Sismologia (26/10 a 16/11) 
2a. Avaliação (parte 2- 50%) (18/11) 
Gravidade e Geomagnetismo (18 -
25/11) 
Geofísica e sociedade (30/11) 
Discussões /exercícios (02/12) 
3a avaliação (07/12) 
Caso seja necessário a Reposição 
(09/12)  

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

 
Plataformas de virtualização de uso acadêmico 

permitido e gratuito, tais como Google Meet (conta 
de usuário docente UFRN), SIGAA (Turma Virtual) ou 

assemelhados 
 



. 

Datas e horários das atividades 
síncronas 

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o 
do Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes, 
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os 
dias e horários registrados para a turma no SIGAA.” 

 
T01-24M56 
T03-24T34 

 
. 
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. 

Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 

 
 

 


