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. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 
Consulta > Componentes curriculares) 

 
Ética na pesquisa, planejamento e desenvolvimento de proposta de projetos de 
pesquisa, planejamento, estudo de casos e projetos de pesquisa em geofísica 
básica e/ou aplicada. 

 
 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
 
Aulas teóricas virtuais, estudo dirigido e seminário de pesquisa. 
 
Ferramentas metodológicas: Leitura de livros texto e pesquisa bibliográfica 
sobre temas específicos, dando prioridade a periódicos científicos da área da 
geofísica, de abrangências nacional e internacional. 

 
. 

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 Relatório na 
forma de “plano de trabalho e proposta de projeto de 
pesquisa” (avaliação 2) 
 
Número de Avaliações: 2 (duas) 

 
. 



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 subdividida no calendário 
universitário, contemplando em alguns momentos 
atividades avaliativas, conforme listado mais à 
frente. 
 
A assiduidade será contabilizada e diretamente 
proporcional ao material entregue ou apresentado 
ao final de cada grupo de atividades.  
 
semanas 1 e 2:ética na pesquisa, aspectos quanto à 
redação e publicação do Relatório de Graduação em 
Geofísica e artigos científicos. 
 
Semanas 3, 4, 5:Como planejar, executar e 
monitorar projetos utilizando o Canvas. 
 
Semanas 6, 7 e 8:Definição do problema a ser 
abordado 
 
Semana 9: Atividade avaliativa 1 
 
semanas 10 e 11:Ferramentas de análise sísmica 
 
semanas 12 e 13:anatomia de sismogramas. 
 
semanas 14 e 15:sismicidade intraplaca. 
 
Semana 16: Atividade avaliativa 2 
Obs: a prova de reposição, caso necessária, será 
realizada em horário a ser marcado na semana 16 
 

. 

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.” 
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. 

Informações 
adicionais: 

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

 
Obs.: este componente curricular é particularmente importante ao 
discente que está inclinado ao trabalho e à defesa de seu Relatório de 
Graduação em Geofísica na área de processamento ou interpretação 
sísmica. 
 



 


