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. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta 
> Componentes curriculares) 
 
Atividades práticas com os seguintes métodos geofísicos: 

- Eletrorresistividade;  

- Radar de penetração no solo (GPR). 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
 
Atividades de campo para aquisição de dados. 
 
Ferramentas metodológicas: Uso de equipamentos geofísicos e programas para 
processamento/interpretação e visualização de dados. 
 
Obs: Caso as condições de segurança sanitárias não sejam adequadas e, mediante 
avaliação do docente e aprovação no colegiado do Curso de Graduação em 
Geofísica, esta disciplina poderá ser ministrada de forma remota. 
 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

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

 
Avaliação: Prova Escrita e/ou seminários. 
 
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 subdividida no calendário 
universitário, contemplando avaliações. 
A assiduidade será contabilizada em função do  
material entregue ou apresentado ao final de cada 
grupo de atividades.  
 
 
# 15 horas/aula: 
 Aquisição de dados com  GPR 

 Visualização / Discussão de  dados  

 Aquisição de dados com  ER 
 Visualização / Discussão de  dados  

 Seminários e /ou Avaliação 1 
 
 
Obs.: a prova de reposição, caso necessária, será 
realizada em horário a ser marcado após o 
cumprimento da carga horária. 
 

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

 
Atividades de campo realizadas dentro da UFRN ou 
em outras áreas (a depender das condições de 
segurança sanitárias). 

 
. 

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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. 
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. 

Informações 
adicionais: 

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

 
 

 

 

 


