
 

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 oferecido no âmbito do 
CCET, exclusivo para retomada das aulas dos cursos de graduação do 

período letivo 2020.1 (2020.6) 
 
Unidade responsável Departamento de Geofísica 

Código da disciplina GEF0110.1 

Nome da disciplina Laboratório de Geofísica I – Remoto 

Carga horária da disciplina 15h 

Docentes responsáveis Profs. Milton Morais Xavier Junior(15h) e Francisco de 
Assis Olímpio Cabral(15h) 

Dias e horários registrados 
para a turma no SIGAA 

T02-24M34, T03-35M34 

. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta 
> Componentes curriculares) 
I- Introdução –erros e medidas, II- Análise de uma experiência- parte I, III- Análise 
de uma experiência- parte II, IV- Determinação da aceleração da gravidade – parte 
I 

. 

Metodologia 

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

Ferramentas metodológicas: Aulas em formato remoto, estudo dirigido e 
relatórios. Apostila de experiências de laboratório. 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

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

 
Avaliação: Relatório 1(avaliação 1) 
Número de Avaliações: 1 (uma) 

 
  . 

 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 distribuída no calendário 
universitário incluindo as avaliações. 
A assiduidade será contabilizada considerando o 
material entregue ou apresentado ao final de cada 
grupo de atividades.  
A distribuição da carga horária ocorrerá ao longo de 



aulas síncronas nos dias T02-24M34, T03-35M34. 
 
15 horas/aula:  
 
 Erros e medidas 
 Análise de um Experimento – Parte I 
 Análise de um Experimento – Parte II 
 Determinação da Aceleração da Gravidade-Parte I 
 Avaliação 1 
 
 
Obs.: a prova de reposição, caso necessária, será 
realizada em horário a ser marcado após o 
cumprimento da carga horária de 15 horas aula. 
 

. 

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 

similares. 
 

. 

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.” 

 
T02-24M34, T03-35M34 

. 

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.” 

Apostila de experiências de laboratório 

Informações 
adicionais: 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 oferecido no âmbito do 
CCET, exclusivo para retomada das aulas dos cursos de graduação do 

período letivo 2020.1 (2020.6) 
 
Unidade responsável Departamento de Geofísica 

Código da disciplina GEF0110.2 

Nome da disciplina Laboratório de Geofísica I – Presencial 

Carga horária da disciplina 45h 

Docentes responsáveis Profs. Milton Morais Xavier Junior(45h) e Francisco de 
Assis Olímpio Cabral(45h) 

Dias e horários registrados 
para a turma no SIGAA 

T02-24M34, T03-35M34 

. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta 
> Componentes curriculares) 
Geofísica Experimental I Objetivos: Prover uma introdução a prática de laboratório 
e iniciar o estudante nas medidas de grandezas da mecânica aplicada à geofísica. 
Conteúdo:  Análise de uma experiência- parte II,  Determinação da aceleração da 
gravidade – parte II,  Oscilações amortecidas, Ondas mecânicas - parte I, Ondas 
mecânicas – parte II. Competências e Habilidades: Manuseio de instrumentos e 
equipamentos de laboratório, associação da teoria com a prática e elaboração de 
relatórios científicos.  

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
Aulas práticas e elaboração de relatórios referentes aos experimentos. A 
disciplina prevê até 20% de sua carga horária ministrada na forma de atividades 
não presenciais. Ferramentas metodológicas: Apostila e aparatos experimentais. 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

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

 
Avaliação: Prova Escrita e Relatório (avaliação 1), Prova Escrita 
e Relatório (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 distribuída no calendário 



universitário incluindo avaliações. 
A assiduidade será contabilizada e diretamente 
proporcional ao material entregue ou apresentado 
ao final de cada grupo de atividades.  
A distribuição da carga horária a seguir ocorrerá ao 
longo de aulas presenciais em laboratório, salvo na 
disposição, caso necessária, da conversão em 
atividade remoto, devidamente autorizada. Neste 
caso, as atividades síncronas ocorrerão nos dias T02-
24M34, T03-35M34. 
 
carga horária 45 horas/aula: 
 
 Determinação da Aceleração da Gravidade – 

Parte II 
 Oscilações Amortecidas 
Avaliação 1 
 Ondas mecânicas - parte I 
 Ondas mecânicas – parte II. 
Avaliação 2 
 
Obs.: a prova de reposição, caso necessária, será 
realizada em horário a ser marcado após o 
cumprimento da carga horária de 45 horas/aula. 

. 

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 

similares 

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.” 

T02-24M34, T03-35M34 
. 

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.” 

Apostila de experiências de laboratório 
. 

Informações 
adicionais: 

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

 
 

 


