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Ficha 2
Período Especial

UNIDADE CURRICULAR: Projeto de Aprendizagem
Código: SL 61, 62, 63,

63, 65, 66, 67

Natureza:
( x ) Obrigatória
(  ) Optativa

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Sexta-feira
19:00 horas

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial ( X) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
CH Total: 60
CH semanal: 8h

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)
O Método Científico da Pesquisa;  A Pesquisa como Princípio Educativo e Metodologias de Pesquisa
são os principais temas a serem abordados e discutidos nessa disciplina com vistas  a subsidiar o
desenvolvimento do Projetos de Aprendizagens individuais dos estudantes.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

Considerando inicialmente o fato de em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
reconheceu a situação de pandemia de COVID – 19, aliada as recomendações da mesma e do Ministério
da Saúde para a adoção de medidas de distanciamento e isolamento social como forma de diminuir a
propagação desta pandemia. Tendo ainda como referência a Medida Provisória Nº 934, de 1º de abril de
2020, que estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo em decorrência das medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 e ainda o Parecer CNE/CP Nº 5/2020 que trata da reorganização do calendário escolar
e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária,
em razão da Pandemia da COVID-19.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

Unidade 1 – Apresentação do Programa e sensibilização para o tema;
Unidade 2 - O Método Científico da Pesquisa
Unidade 3 - Planejamento e Cronograma de trabalho;
Unidade 4 - A Pesquisa como Princípio Educativo;
Unidade 5 - Levantamento bibliográfico;
Unidade 6 - Metodologias de Pesquisa.

OBJETIVO GERAL

Conhecer e iniciar aproximação com as abordagens científico metodológicas e seus desdobramentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o Método Científico da Pesquisa;
Desenvolver o desenho inicial de um Projeto de Aprendizagem de acordo com o método científico;
Conhecer e explorar as possibilidades de busca de periódicos e afins;
Conhecer as diferentes metodologias de Pesquisa

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Os Projetos de Aprendizagem apresentam diretrizes particulares em congruência com o PPP do Setor
Litoral, nesse sentido o módulo será desenvolvido mediante atividades síncronas e assíncronas. No
encaminhamento destas se buscará promover a interação entre os participantes, percepções e trocas de
experiências. Assim, o encaminhamento deste módulo na forma de atividades remotas, será a seguir
descrito, esclarecendo os encaminhamentos para o desenvolvimento das atividades:

a) sistema de comunicação: Para o diálogo de desenvolvimento do módulo junto aos estudantes
serão utilizadas ferramentas disponíveis no AVA, comunicação por redes sociais, AVA-ambiente
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virtual de aprendizagem-Moodle, telefone, web conferência, skype, e-mail, chat, Microsoft Teams,
Google Drive e Google Meet.

b) Ambientação: O primeiros encontro do módulo por atividades síncronas serão empregados para
sensibilização e para a discussão e sistematização dos encontros semanais, reconhecimento das
ferramentas disponíveis para o processo ensino aprendizagem de modo assíncrono e discussão
do processo de avaliação.

c) atividades síncronas: Estes processos interativos ocorrerão de forma direta entre o professor e o
estudante em horários acordados na coletividade utilizando as plataformas virtuais: Microsoft
Teams ou Google Meet. O link de acesso a plataforma web será disponibilizado pelo docente aos
participantes através do WhatsApp ou e-mail. Nestes momentos pedagógicos serão exploradas
apresentações de Power Point, Vídeos educativos e discussões sobre as unidades em estudo.
As atividades serão gravadas para análise posterior, considerando a possibilidade da/do
estudante ter problemas de acesso durante o desenvolvimento destas atividades.

d) atividades assíncronas: Serão articuladas através do uso do Google Drive ou Dropbox, sendo
criado pelo professor um espaço em nuvem de dados, o qual será organizado na forma de
pastas, com denominações atribuídas conforme as Unidades de Ensino. Os estudantes
receberão login para acesso em qualquer tempo, de forma que possam proceder leituras,
elaborar produções textuais e desenvolver de forma autônoma a apropriação dos saberes em
estudo.

e) tutoria: O docente atuará como tutor responsável pelo grupo de acadêmicos inscritos. Neste
sentido, o providenciará o envio de referenciais teóricos e práticos, que subsidiam o
desenvolvimento do módulo nas atividades assíncronas ou síncronas. Ainda o tutor no primeiro
encontro organizará com os estudantes a agenda dos encontros online, sistematizando os
encaminhamentos do processo ensino aprendizagem.

f) referencial para estudo: Os referenciais teóricos e práticos que instigam o envolvimento e a
participação dos estudantes serão encaminhados via Google Drive e nas atividades síncronas
serão articuladas ações que potencializam a apropriação dos conhecimentos em estudo. Além
disso, o professor irá sanar dúvidas e ampliar reflexões oriundas das discussões em coletivo.

g) material didático: Os documentos entre outros que comporão o referencial teórico e prático será
constituído de Artigos acadêmicos em formato pdf, obtidos em diferentes periódicos da área,
estes estarão organizados em pastas para acesso assíncrono ou síncrono.

h) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário ao módulo: O acesso ao contexto
de atividades assíncronas e síncronas poderá ser realizado através do emprego de celular,
notebook ou computador;

i) identificação do controle de frequência das atividades. A frequência será analisada conforme
estabelecido pelo envolvimento nas atividades síncronas e por meio da realização, de atividades
de forma assíncrona, domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes e entregues via email
parea o docente.

j) indicação do número de vagas: O número de vagas neste módulo será de 10 estudantes
considerando-se as peculiaridades do momento, aliadas as capacidades de acompanhamento do
desenvolvimento do módulo pelo docente responsável em sintonia com a situação de
excepcionalidade produzida pela pandemia de COVID-19.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

No primeiro encontro será realizado um acordo pedagógico com os estudantes matriculados. Neste
momento serão acordados os processos avaliativos e as datas para realização das etapas deste
processo. Além disso, serão considerados como critérios de avaliação a frequência, participação e
envolvimento nas atividades assíncronas ou síncronas. Desenvolvimento e entrega das atividades
conforme os prazos acordados.

O desempenho neste período de estudos será conceituado como APL (Aprendizagem Plena), AS
(Aprendizagem Suficiente), APS (Aprendizado Parcialmente Suficiente) e AI (Aprendizagem Insuficiente).
A conceituação APL (Aprendizagem Plena) identifica que o estudante atendeu aos objetivos do módulo
com destaque no desempenho. O conceito AS (Aprendizagem suficiente) indica que o estudante atendeu
satisfatoriamente aos objetivos do módulo. O estudante com conceito APS (Aprendizagem parcialmente
suficiente) e AI (Aprendizagem Insuficiente) no processo ensino aprendizagem não alcançaram os
objetivos propostos. Neste caso, o estudante terá um tempo de estudos ampliado e acompanhado pelos
docentes para alcançar os objetivos de aprendizagem ainda pendentes.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

AZEVEDO, C. B. Metodologia Científica: ao alcance de todos. 2013. Barueri, SP: Manole, 2013.

BRANDÃO, Carlos R. A Pergunta à Várias Mãos: a experiência da partilha através da pesquisa em
educação. São Paulo, SP: Cortez, 2003

FAGUNDES, TATIANA BEZERRA. Os conceitos de professor pesquisador e professor reflexivo:
perspectivas do trabalho docente. Revista brasileira de educação, v. 21, n. 65, p. 281-298, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

MAZZOTI, Alves Alda Juduth; GEWANDSZNAFDER, Fernando. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.

LAVILLE, Christian; DIONE, Jean. A Construção do Saber: manual de metodologia da pesquisa em
ciências humanas. Porto Alegre: ARTMED. Belo Horizonte: UFMG, 1999

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 3 ed.
São Paulo – Rio de Janeiro: HUCITEC – ABRASCO. 1994.

MORAES, Maria Cândida. Educar na biologia do amor e da solidariedade. Petrópolis, RJ: Vozes,
2003.

RODRIGUES, William Costa et al. Metodologia científica. Faetec/IST. Paracambi, 2007. Disponível
em:<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33851445/metodologia_cientifica.pdf?response-
content-disposition=inline%3B%20filename%3DMetodologia_Cientifica_Conceitos_e_Defin.pdf&X-
Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190919%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-
Amz-Date=20190919T232101Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=638feec953bcbb0839138fdbac30eb410b7b58add61d616684def945820f513d > Acesso em:
17/09/2019.

SILVA, Vera Lúcia da e CUNHA, Jorge Luiz da.(Orgs.) Práticas de Formação, memória e pesquisa
(auto)biográfica. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

Professor da Disciplina: Suzana Cini Freitas Nicolodi

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato):
suzanacfn@yahoo.com.br Celular: (41) 99131 4009

Assinatura:

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:
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__________________________________________

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.

APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA:

CRONOGRAMA DETALHADO

Unid. Tema. Aul
a Data Dia Conteúdo/Atividade Recursos em

TIC Modalidade Prof

U
nidade 1

A
presentação do Program

a e
sensibilização para o tem

a;

1
07

maio
sex

Apresentação e
definição do programa;

acordos didáticos.

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Síncrona
(encontro

com o
docente)

Suzana
Nicolodi

2
08/20
maio

Elaboração do desenho
inicial do projeto de

Aprendizagem

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

assíncrona

Suzana
Nicolodi

U
nidade 2

O
 M

étodo C
ientífico da

Pesquisa

3 21/mai sex
O Método Científico da

Pesquisa

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Síncrona
(encontro

com o
docente)

Suzana
Nicolodi

4
22maio
/03 jun

Elaboração do desenho
inicial do projeto de

Aprendizagem

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Assíncrona

Suzana
Nicolodi

U
nidade 3

Planejam
ento e

C
ronogram

a de trabalho

5 04/jun sex
Planejamento e
Cronograma de

trabalho

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Síncrona
(encontro

com o
docente)

Suzana
Nicolodi

6
05 a 17

jun

Elaboração do
Cronograma de

trabalho

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Assíncrona

Suzana
Nicolodi

7
18 de
jun

sex
Apresentação do
Cronograma de

Trabalho

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Síncrona

Suzana
Nicolodi

U
nidade 4

A
 Pesquisa com

o
Princípio E

ducativo

8
19 jun
a 1º de

jul

A Pesquisa como
Princípio Educativo

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Assíncrono

Suzana
Nicolodi

9 2 de jul
Elaboração de

Memorial Pedagógico

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Assíncrona

Suzana
Nicolodi

10 03 a 15 A Pesquisa como Google Meet Assíncrona Suzana
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de
julho

Princípio Educativo
Socialização dos

Memoriais

Google Drive
Whatssap
Moodle

Nicolodi

U
nidade 5

L
evantam

ento
bibliográfico

11
16

julho

Levantamento
bibliográfico inicia

Busca nos Periódicos l

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Assíncrona

Suzana
Nicolodi

12
17 a 29
julho

Levantamento
bibliográfico;

Busca nos Periódicos

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Assíncrona

Suzana
Nicolodi

U
nidade 6

M
etodologias de Pesquisa

14 30 jul

Metodologias de
Pesquisa

Definição da
Metodologia de

Pesquisa

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle Assíncrona

Suzana
Nicolodi

15
31 de

jul a 13
ago

Fechamento e
Avaliação Processual
Entrega do Relatório

Final

Google Meet
Google Drive

Whatssap
Moodle

Assíncrona

Suzana
Nicolodi


