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6N12 

. 

Conteúdo 

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

Princípios do campo científico. Abordagens científicas e o senso comum. 
Construtivismo. Empirísmo. Racionalismo. O ofício do pesquisador e o ensino 

superior no Brasil. Estrutura do texto científico: Introdução, metodologia, 
desenvolvimento e conclusão. O problema do plágio. Citação e normatização de 

trabalhos científicos. 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 

A disciplina contará com a maioria das aulas em formato assíncrono (leituras, 
videoaulas e fórum de discussão). Aulas síncronas serão realizadas a cada final 

de unidade para discussões e dúvidas. 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação 

da aprendizagem) 
As duas primeiras unidades serão avaliadas através de prova 

a ser aplicada em formato remoto, pelo Sigaa. A última 
unidade será avaliada por atividade a ser entregue via Sigaa 

em arquivo. 

  . 

  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.” 

Unidade 1: Apresentação | Universidade pública: ensino, 
pesquisa, extensão e administração Ciência e senso 
comum "Fake news", pós-verdade e negacionismo 
científico Aula SÍNCRONA | Dúvidas AVALIAÇÃO. A cada 
tópico da unidade haverá um fórum para discussão da 
temática. A participação no fórum será considerada como 
validação da assiduidade. 
Unidade 2: Ética em pesquisa, plágio e fraude | Normas 
para citação científica | Redação científica: projeto de 



pesquisa, monografia e outros tipos | Aula SÍNCRONA | 
Dúvidas | AVALIAÇÃO. A cada tópico da unidade haverá 
um fórum para discussão da temática. A participação no 
fórum será considerada como validação da assiduidade. 
Unidade 3: Formulação do problema de pesquisa | 
Revisão da literatura | Estrutura do projeto de pesquisa | 
Abordagem metodológica | Aula SÍNCRONA | Dúvidas | 
Entrega do Trabalho Final. A cada tópico da unidade 
haverá um fórum para discussão da temática. A 
participação no fórum será considerada como validação 
da assiduidade. 

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

As atividades das unidades 1 e 2 poderão ser 
realizadas apenas com um celular. Apenas na 

unidade 3 será necessário utilização de aplicativo de 
edição de textos (word ou similar) que, 

preferencialmente, demandará um computador. Uso 
da internet será necessário em todas as unidades. 

. 

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.”  

As atividades síncronas ocorrerão três vezes no 
horário da aula (6N12) apenas nos dias indicados no 

cronograma já registrado no Sigaa, também disponível 
em formato imagem (.png) para download e explicado 
em videoaula na primeira aula. Atendimentos extras 
poderão ser agendados com os discentes, caso haja 

necessidade. 

. 

Referências 

De acordo com o Art. 5o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “Os materiais 
didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, considerando as 
limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-19.” 

Todo o conteúdo estará disponível para download pelo Sigaa. 
Bibliografia básica: 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 7. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
Disponível em: https://ria.ufrn.br/123456789/1171 

Manual de redação técnica e científica / Maria do Carmo Silva 
Soares. – São José dos Campos : INPE, 2011. Disponível em: 

http://urlib.net/8JMKD3MGP7W/3AUPKP8  
Normas ABNT NBR-10.520 e NBR 6.023 

. 

Informações 
adicionais: 

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