
Ministério da Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Centro de Ciências Exatas e da Terra

MODELO DE PLANO DE CURSO PARA COMPONENTE CURRICULAR
OFERECIDA NO ÂMBITO DO CCET, EXCLUSIVO PARA RETOMADA DAS

AULAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO PERÍODO LETIVO 2020.1 (2020.6)

Unidade responsável Departamento de Demografia e Ciências Atuariais.
Código da disciplina DDA0019..
Nome da disciplina SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA.
Carga horária da disciplina 60H.
Docentes responsáveis Moisés Alberto Calle Aguirre
Dias e horários registrados
para a turma no SIGAA 6N1234

.

Conteúdo

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

Construção de projetos de pesquisa, redação de relatórios, normalização de trabalhos
científicos, revisão da metodologia do trabalho científico, técnicas de leitura e redação,
apresentação de seminários

.

Metodologia

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem
utilizadas)
Aulas: As aulas serão desenvolvidas de forma síncrona

Elaboração de projeto: Cada aluno elaborará seu projeto de monografia.

Seminários: i) Os avanços da elaboração do projeto serão apresentados em sala de aula
virtual; ii) Discussão em grupo e em sala de aula virtual sobre os avanços de cada capitulo
do projeto.

.

Procedimentos de
avaliação da aprendizagem

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da
aprendizagem)

- Versão Preliminar do Projeto de pesquisa com apresentação escrita e
oral em sala de aula virtual.

- Versão revisada do Projeto de pesquisa com apresentação escrita e
oral em sala de aula virtual.

- Versão Final Projeto de pesquisa com apresentação escrita e oral em
sala de aula virtual.

.



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.”

1) O método cientifico / que é ciência?
2) O ponto de partida: escolha do tema e a pergunta
inicial
3) A configuração do problema da pesquisa
4) A configuração das hipóteses da pesquisa
5) A configuração dos objetivos da pesquisa
6) A sistematização da revisão bibliográfica
7) Uso das normas da ABNT
8) A configuração da metodologia

Avaliações

Primeira avaliação: 02/10
Segunda avaliação: 13/11
Terceira avaliação: 27/11

Avaliação de reposição: 04/12

Validação de assiduidade

A assiduidade será observada através da participação das
aulas síncronas e a participação de seminários programados
com apresentação de resultados preliminares dos avanços
do projeto de monografia.

.

Detalhamento dos recursos
didáticos a serem utilizados

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos
conteúdos)

- Uso recursos do SIGAA
- Uso da plataforma GOOGLE NEET
- Bibliografia em pdf de fácil acesso

.

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.”

Aulas síncronas
- Sexta feira 1,2,3 e 4 horários noturno
- Atividades de leitura de textos e entrega de fichas resumos.
- Busca de bibliografia especifica referente ao tema de
pesquisa em periódicos e revistas cientificas especializadas
usando a internet.

.
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Informações
adicionais:

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

Insira as informações aqui.
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