
 

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 GEF0160.1 

Nome da disciplina Integração TEÓRICAde dados geofísicos e geológicos 

Carga horária da disciplina 30h 

Docentes responsáveis Prof´s. Carlos César Nascimento da Silva e Leandson 
Roberto Fernandes de Lucena 

Dias e horários registrados 
para a turma no SIGAA 

6M123456 

. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta 
> Componentes curriculares) 
Realizar a interpretação integrada de dados geológicos e geofísicos levantados em 
área(s) piloto(s).O aluno deveráparticipar da coleta em campo, processamento e 
interpretação de uma parcela dos dados geofísicos. A evolução doconhecimento 
da área piloto é parte integrante do processo de aprendizagem, reforçando a 
cultura de trabalho emequipe e de continuidade/complementação/substituição 
dos dados e conhecimentos precedentes. 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
 
Aulas teóricas virtuais, estudo dirigido e relatório preliminar de área(s) piloto. 
 
Arcabouço geológico e estado da arte dos dados geofísicos em área piloto; 
elaboração de mapas-base diversos conceituais da área de trabalho, focando em 
localizações geográfica e geológica e na evolução do conhecimento da área piloto 
como integrante do processo de aprendizagem. 
 
 
Ferramentas metodológicas:leitura de livros texto conceituais sobre os métodos 
geofísicos empregados na(s) área(s) piloto, além do arcabouço geológico das 
mesmas; prioridade à pesquisa e análise de artigos científicos de abrangências 
nacional e internacional. Uso de softwares diversos para elaboração do material 
de pré-campo necessário. 
 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

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

 



Avaliação:Prova Escrita/Digital contemplando Relatório 
preliminar de área(s) piloto 
 
Número de Avaliações:1 

 
  . 

 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.  
A distribuição da carga horária a seguir ocorrerá ao 
longo de aulas síncronas em 6M123456 (em sua total 
ou parcialidade) 
 
carga horária de 30 horas/aula: 
 
 confecção de mapas-base da(s) área(s)-piloto que 

será(ão) alvo no módulo prático (de campo) deste 
componente curricular. Envolve a elaboração de 
mapas de vias de acesso, rede de drenagens e 
geológico-estrutural da região a ser trabalhada, 
tendo foco em zonas homólogas aplicadas ao 
mapeamento de superfície, enfatizando aspectos 
da hidrogeologia de terrenos cristalinos e 
sedimentares. 

 confecção de Relatório Preliminar da(s) Área(s) 
Piloto(s), contemplando com base em padrão de 
formatação ABNT e DGEF: (a) aspectos 
introdutórios, envolvendo localizações geográfica 
e geológica; (b) arcabouço geológico-estrutural 
da(s) área(s) trabalhada(s); (c) estado da arte dos 
métodos geofísica empregados. 

 Esta etapa do curso, envolve, dentre outros a 
evolução do conhecimento local e sua integração 
com a contextualização regional, tanto do ponto 
de vista geológico, quanto geofísico. 
 



 Atividade avaliativa 
 
Obs.: a prova de reposição, caso necessária, será 
realizada em horário a ser marcado após o 
cumprimento da carga horária de 30horas/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 

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.” 

 
6M123456 

 
. 

Referên
cias 

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.” 

 
Básica: 
SHERIFF, Robert E; SHERIFF, Robert E. Encyclopedicdictionaryofappliedgeophysics. 
4thed.. Tulsa, Okla.: Society ofExplorationGeophysicists, c2002. 429 p. 
(Geophysicalreferences, v. 13) ISBN: 9781560801184, 9780931830471. 
PARASNIS, D. S. Principlesofappliedgeophysics. 5th ed. London: Chapman & Hall, 1997. 
429 p. ISBN: 0412640805. 
BLAKELY, Richard J. Potentialtheory in gravityandmagneticapplications. Cambridge, 
Mass.: Cambridge Univ., c1996.441p. ISBN: 052141508. 
TELFORD, W. M; GELDART, P. L; SHERIFF, Robert E..Appliedgeophysics. 2nd ed. New 
York: Cambridge University, 1990. 770p. ISBN: 0521339383. 
KEAREY, P et al. Geofísica de exploração. São Paulo: Oficina de Textos, c2009. 438 p. 
ISBN: 9788586238918 
 
Complementar 
Nery, G. Bragaglia, A.P., Clemente, F., Barbosa, S. 2008. Nem tudo que parece é: 
entenda o que é plágio. IACD, Niterói-RJ. Disponível em: 
"http://www.noticias.uff.br/arquivos/cartilha-sobre-plagio-academico.pdf" (acesso em 
27/julho/2020). 
 



UFRN, 2013. Resolução Consepe 157/2013. Regulamenta a proteção aos direitos 
autorais no âmbito da UFRN. 01 de outubro de 2013. Disponível em 
"https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf" (acesso em 
27/julho/2020) 
 
UFRN. Tutorial de acesso às Normas da ABNT. Disponível em: 
“http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2015120104809d2592766585e33b0ef1e/Tutori
al_de_Acesso_as_Normas_da_ABNT.pdf” (acesso em 27/julho/2020) 
 
Obs.: Como o trabalho envolve a análise de áreas piloto, as referências podem ser 
modificadas com base na área geográfica a ser trabalhada, bem como no enfoque 
dado. Para esta versão, citam-se: 
 
 
Coriolano, A.C.F., 2002. Reavaliação de critérios estruturais na Hidrogeologia de 
terrenos cristalinos, com ênfase na neotectônica e sensoriamento remoto. Progr. Pós-
Grad. Geodinâmica e Geofísica, Univ. Federal do Rio Grande do Norte, Tese de 
Doutorado: 199+41p. Disponível em (acesso 27/julho/2020):  
“https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18354” 
 
Jardim de Sá, E.F. ; NASCIMENTO DA SILVA, C. C. ; Coriolano, A.C.F. ; MEDEIROS, W. E. . 
Capítulo 3.1 - Conceitos de análise estrutural aplicados à hidrogeologia do cristalino. In: 
FEITOSA, Fernando A. Carneiro; MANOEL FILHO, João; FEITOSA, Edilton Carneiro; 
DEMETRIO, José Geilson A. (Org.). Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3ed.Rio de 
Janeiro: CPRM, 2008, v. , p. 97-12. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/14818” (acesso em 27/juho/2020) 
 
NASCIMENTO DA SILVA, C. C.; MEDEIROS, W. E. ; Jardim de Sá, E.F. ; XAVIER NETO, P. . 
Resistivityandground-penetrating radar imagesoffractures in a crystallineaquifer: a case 
studyin Caiçarafarm-NE Brazil. JOURNALOFAPPLIEDGEOPHYSICS, v. 56, p. 295-307, 
2004. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985104000588” 
 
Nascimento  da  Silva,  C.C.,  2004.  Caracterização  geológica-geofísica  do  meio  
aquífero  fissural:  uma contribuição   aos   modelos   de   fluxoe   armazenamento   de   
água   subterrânea. Tese   de   Doutorado, UFRN/PPGG, 154p. Disponível em (acesso 
27/julho/2020): 
“https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18347” 
 
Silva, J.A. 2000. Estruturas de acumulação de água subterrânea em rochas cristalinas: 
estudo geofísico e geológico de casos no Estado do Rio Grande do Norte. Dissert. 
Mestrado, UFRN-CCET-PPGG, 92p. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18806” 
 
Lucena, L.R.F. de, Oliveira  Jr., J.G. de, Medeiros, W.E. de, Queiroz, M.A.de 2013. The 



potentialofthe barreiras aquifer in thelowercourseofthedoce river, rio grande do 
nortestate, northeastbrazil –integrationofhydrogeologicalandgeophysical data. Revista 
Brasileira de Geofísica, 31(1): 43-57. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“https://www.sbgf.org.br/revista/index.php/rbgf/article/view/245/0” 
 
Angelim. L.A.A. 2006. Geologia e recursos minerais do estado do Rio Grande do Norte. 
CPRM. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/10234” 
 
Artigos científicos na área da geofísica de terrenos cristalinos e sedimentares, com 
foco no mapeamento geológico e na pesquisa hidrogeológica: 
 
Geofísica Internacional 
(https://www.sciencedirect.com/journal/geofisica-internacional/vol/54/issue/3) 
 
JournalofAppliedGeophysics 
(https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-applied-geophysics) 
 
 

. 

Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 
Recursos didáticos adaptados ao formato remoto: 
Plataformas de virtualização de uso acadêmico permitido e gratuito, 
tais como Google Meet (conta de usuáriodocente UFRN), SIGAA 
(Turma Virtual) ou assemelhados. 
 

 

  



 

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 GEF0160.2 

Nome da disciplina Integração PRÁTICAde dados geofísicos e geológicos 

Carga horária da disciplina 60h 

Docentes responsáveis Prof´s. Carlos César Nascimento da Silva e Leandson 
Roberto Fernandes de Lucena 

Dias e horários registrados 
para a turma no SIGAA 

6M123456 

. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta 
> Componentes curriculares) 
 
Realizar a interpretação integrada de dados geológicos e geofísicos levantados em 
área(s) piloto(s).O aluno deverá participar da coleta em campo, processamento e 
interpretação de uma parcela dos dados geofísicos. A evolução do conhecimento 
da área piloto é parte integrante do processo de aprendizagem, reforçando a 
cultura de trabalho em equipe e de continuidade/complementação/substituição 
dos dados e conhecimentos precedentes. 
 
 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
 
Arcabouço geológico e interpretação de dados geofísicos em área piloto com 
base no trabalho integrador da análise de afloramentos e a sua correlação com 
dados disponíveis; uso e análise de mapas-base da área de trabalho, focando em 
localizações geográfica e geológica e na evolução do conhecimento da área piloto 
como integrante do processo de aprendizagem; interpretação de anomalias 
geofísica e o seu condicionamento junto aos aspectos geológicos. 
 
Aulas práticas de campo, tendo foco na análise de afloramentos, abrangendo a 
descrição de litotipos e determinação das feições estruturais dúcteis e frágeis. 
Análise crítica de mapas e seções geofísicas quanto aos aspectos integradores de 
dados. 
 
Há a possibilidade de, mediante a inviabilidade das condições sanitárias 
adequadas, balizadas na análise crítica dos docentes da disciplina mediante 
aprovação nas estâncias Colegiadas do Curso de Graduação em Geofísica, de 
ministrar o módulo prático na forma remota. 



 
Ferramentas metodológicas:análise de afloramentos com a determinação de 
suas localizações geográfica e geológica,descrição geológica de rochas, atitudes 
de feições dúcteis e frágeis, análise de elementos da paisagem; correlação com 
dados geofísicos, notadamente potenciais, magnéticos (aeroportado), 
eletromagnéticos (aeroportado), eletrorresistividade, dentre outros. Foco no 
trabalho de interpretação de dados diversos e sua integração. 
 

. 

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 
completo da(s) área(s) piloto (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.  
A distribuição da carga horária a seguir ocorrerá ao 
longo de aulas presenciais em campo, salvo na 
disposição, caso necessária, da conversão em 
atividade remoto, devidamente autorizada. Neste 
caso, as atividades síncronas ocorrerão em 
6M123456. 
 
carga horária 60 horas/aula: 
 
 análise de afloramentos na(s) área(s) piloto em 

ambientes cristalino e/ou sedimentar. Explanação 
sobre localizações geográfica e geológica, atitudes 
de feições dúcteis e frágeis, envolvendo a 
cinemática e idade relativa de feições geológicas. 

 interpretação de dados geofísicos diversos, 



previamente coletados, na forma de mapas e 
seções, com o intuito de traduzir a geologia nos 
diferentes tipos de imageamento. 

 integração entre as feições geológicas e geofísicas 
 
Atividade Avaliativa 1 
 
 confecção de relatório final de atividades, 

elaborado com base nos aspectos integradores 
entre geologia e geofísica das áreas trabalhadas. 
 

Atividade avaliativa 2: equivale ao relatório final de 
atividades 
 
Obs.: a prova de reposição, caso necessária, será 
realizada em horário a ser marcado após o 
cumprimento da carga horária de 60horas/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 

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.” 

 
6M123456 

 
. 

Referên
cias 

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.” 

 
Básica: 
SHERIFF, Robert E; SHERIFF, Robert E. Encyclopedicdictionaryofappliedgeophysics. 
4thed.. Tulsa, Okla.: Society ofExplorationGeophysicists, c2002. 429 p. 
(Geophysicalreferences, v. 13) ISBN: 9781560801184, 9780931830471. 
PARASNIS, D. S. Principlesofappliedgeophysics. 5th ed. London: Chapman & Hall, 1997. 
429 p. ISBN: 0412640805. 
BLAKELY, Richard J. Potentialtheory in gravityandmagneticapplications. Cambridge, 



Mass.: Cambridge Univ., c1996.441p. ISBN: 052141508. 
TELFORD, W. M; GELDART, P. L; SHERIFF, Robert E..Appliedgeophysics. 2nd ed. New 
York: Cambridge University, 1990. 770p. ISBN: 0521339383. 
KEAREY, P et al. Geofísica de exploração. São Paulo: Oficina de Textos, c2009. 438 p. 
ISBN: 9788586238918 
 
Complementar 
Nery, G. Bragaglia, A.P., Clemente, F., Barbosa, S. 2008. Nem tudo que parece é: 
entenda o que é plágio. IACD, Niterói-RJ. Disponível em: 
"http://www.noticias.uff.br/arquivos/cartilha-sobre-plagio-academico.pdf" (acesso em 
27/julho/2020). 
 
UFRN, 2013. Resolução Consepe 157/2013. Regulamenta a proteção aos direitos 
autorais no âmbito da UFRN. 01 de outubro de 2013. Disponível em 
"https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf" (acesso em 
27/julho/2020) 
 
UFRN. Tutorial de acesso às Normas da ABNT. Disponível em: 
“http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2015120104809d2592766585e33b0ef1e/Tutori
al_de_Acesso_as_Normas_da_ABNT.pdf” (acesso em 27/julho/2020) 
 
Obs.: Como o trabalho envolve a análise de áreas piloto, as referências podem ser 
modificadas com base na área geográfica a ser trabalhada, bem como no enfoque 
dado. Para esta versão, citam-se: 
 
 
Coriolano, A.C.F., 2002. Reavaliação de critérios estruturais na Hidrogeologia de 
terrenos cristalinos, com ênfase na neotectônica e sensoriamento remoto. Progr. Pós-
Grad. Geodinâmica e Geofísica, Univ. Federal do Rio Grande do Norte, Tese de 
Doutorado: 199+41p. Disponível em (acesso 27/julho/2020):  
“https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18354” 
 
Jardim de Sá, E.F. ; NASCIMENTO DA SILVA, C. C. ; Coriolano, A.C.F. ; MEDEIROS, W. E. . 
Capítulo 3.1 - Conceitos de análise estrutural aplicados à hidrogeologia do cristalino. In: 
FEITOSA, Fernando A. Carneiro; MANOEL FILHO, João; FEITOSA, Edilton Carneiro; 
DEMETRIO, José Geilson A. (Org.). Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3ed.Rio de 
Janeiro: CPRM, 2008, v. , p. 97-12. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/14818” (acesso em 27/juho/2020) 
 
NASCIMENTO DA SILVA, C. C.; MEDEIROS, W. E. ; Jardim de Sá, E.F. ; XAVIER NETO, P. . 
Resistivityandground-penetrating radar imagesoffractures in a crystallineaquifer: a case 
studyin Caiçarafarm-NE Brazil. JOURNALOFAPPLIEDGEOPHYSICS, v. 56, p. 295-307, 
2004. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985104000588” 
 



Nascimento  da  Silva,  C.C.,  2004.  Caracterização  geológica-geofísica  do  meio  
aquífero  fissural:  uma contribuição   aos   modelos   de   fluxoe   armazenamento   de   
água   subterrânea. Tese   de   Doutorado, UFRN/PPGG, 154p. Disponível em (acesso 
27/julho/2020): 
“https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18347” 
 
Silva, J.A. 2000. Estruturas de acumulação de água subterrânea em rochas cristalinas: 
estudo geofísico e geológico de casos no Estado do Rio Grande do Norte. Dissert. 
Mestrado, UFRN-CCET-PPGG, 92p. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18806” 
 
Lucena, L.R.F. de, Oliveira  Jr., J.G. de, Medeiros, W.E. de, Queiroz, M.A.de 2013. The 
potentialofthe barreiras aquifer in thelowercourseofthedoce river, rio grande do 
nortestate, northeastbrazil –integrationofhydrogeologicalandgeophysical data. Revista 
Brasileira de Geofísica, 31(1): 43-57. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“https://www.sbgf.org.br/revista/index.php/rbgf/article/view/245/0” 
 
Angelim. L.A.A. 2006. Geologia e recursos minerais do estado do Rio Grande do Norte. 
CPRM. Disponível em (acesso 27/julho/2020): 
“http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/10234” 
 
Artigos científicos na área da geofísica de terrenos cristalinos e sedimentares, com 
foco no mapeamento geológico e na pesquisa hidrogeológica: 
 
Geofísica Internacional 
(https://www.sciencedirect.com/journal/geofisica-internacional/vol/54/issue/3) 
 
JournalofAppliedGeophysics 
(https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-applied-geophysics) 
 
 

. 

Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 
Os protocolos de segurança a serem utilizados na fase presencial 
deverão ser aqueles fornecidos pela Instituição ou, de forma 
alternativa, aqueles oficializados pela mesma. A liberação das 
atividades pelos envolvidos (corpo docente e/ou servidores e/ou 
discentes) será dada pela própria Instituição mediante descrição das 
atividades a ser realizada pelos proponentes da atividade. 
 

 

 


