
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO - ROLIM DE MOURA

PLANO DE ENSINO

ATIVIDADE REMOTA

COMPONENTE CURRICULAR 2020-2 (EM 2021-2)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 339/CONSEA, de junho de 2014, re�ficada pela
Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014. Autorizado pela portaria do Ministério da Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 2014. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de
polí�cas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do CNE/MEC, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior.

 
Disciplina/Unidade Curricular Código Habilitação Turma

Produção de Textos
Acadêmicos DAE00517 Ciências Humanas e Ciências da Natureza  1º Período

Carga Horária
Tempo Universidade

Carga Horária
Tempo Comunidade Carga Horária Total Pré-Requisito

50 30 80 Não há
Período Le�vo: 2020-2 Período de Aulas: 21/06/2021 a  18/10/2021

Docente: Marina Silva Ruivo
EMENTA

Compreensão e produção de textos acadêmicos na perspectiva da metodologia científica e da análise de gêneros. Princípios normativos do texto
científico e da metodologia científica. Fundamentos teóricos para a leitura e compreensão de gêneros acadêmicos. Caracterização/descrição dos
principais gêneros acadêmicos: resumo, resenha, artigo científico, projeto de pesquisa, monografia, relatório de pesquisa; relatório de estágio.

 

OBJETIVOS
Obje�vo Geral

A disciplina tem como principal objetivo auxiliar os discentes em sua alfabetização acadêmica, mergulhando-os nas principais maneiras pelas quais se
lê e se escreve em meio à comunidade acadêmica.

 
Obje�vos Específicos

Propiciar a compreensão dos princípios normativos do texto científico e da metodologia científica;
Introduzir os fundamentos teóricos da leitura e da compreensão dos gêneros acadêmicos;
Propiciar a compreensão das principais características dos gêneros mais usuais da vida acadêmica: o resumo, a resenha, o artigo científico, o
projeto de pesquisa, a monografia, o relatório de pesquisa e o relatório de estágio.
Instrumentalizar os acadêmicos para a produção de textos acadêmicos.

METODOLOGIA

Descrição da metodologia de trabalho, estratégias e recursos de desenvolvimento do componente curricular. Com especial atenção,
conforme determina a RESOLUÇÃO Nº 301, DE 26 DE MARÇO DE 2021, para a explanação das aulas e a�vidades realizadas de forma online/remota,
síncronas ou assíncronas; e para a exposição das ferramentas a serem u�lizadas, destacando, dentre elas, os meios/disposi�vos tecnológicos (vídeo,
site, plataforma virtual, chats, e-mail etc.) e suas respec�vas formas e regras de uso.

Toda a disciplina será ministrada por meio do ensino remoto emergencial. Para tal, organiza-se mediante aulas expositivas e dialogadas com as turmas,
via a ferramenta Google Meet, para as aulas síncronas, seguindo os conteúdos programáticos aqui dispostos.

Já as aulas assíncronas terão como recurso o sistema do SIGAA, que trará as indicações dos textos para as leituras que serão feitas e as diversas práticas
de produções de textos que serão feitas, além do e-mail institucional da docente como meio de comunicação e para tirar dúvidas (marinaruivo@unir.br).

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Descrição dos procedimentos e critérios adotados para avaliação do processo de ensino-aprendizagem  do componente curricular,
em consonância com seus obje�vos e a metodologia de trabalho, especialmente quanto ao ambiente de aprendizagem de forma online/remota.

A avaliação pauta-se pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas no decorrer da disciplina, sendo observados os seguintes aspectos:
participação e envolvimento acadêmico; assiduidade, leitura dos textos e participação nas atividades propostas; pontualidade e compromisso nas ações
desenvolvidas durante as aulas.

O primeiro instrumento de avaliação (Avaliação 1) será constituído por atividades avaliativas contínuas no decorrer do período de vigência da
disciplina, as quais irão envolver respostas por escrito a questões sobre os textos da bibliografia, fichamentos e debates sobre as leituras realizadas,
elaboração de resumos, resenhas etc.

Tais atividades (em número máximo de 5) irão ocorrer ora individualmente, ora em grupos e valerão de 0 a 100 pontos. Da soma delas, via média
simples, será gerada a média final da Avaliação 1.

A Avaliação 2, por sua vez, será composta pela redação de um artigo científico cujo tema e enfoque será escolhido pelo aluno, a partir das leituras e
pesquisas realizadas para as demais disciplinas que está cursando no semestre. O artigo valerá no máximo 100 pontos e por meio dele se buscará

file:///C:/Users/maros/OneDrive/Desktop/Resolu__o_301_CONSEA___Calend_rio_896585432.pdf


verificar a aprendizagem do conteúdo trabalhando na disciplina, considerando-se inclusive o domínio das normas da língua escrita padrão.

Se a soma e divisão dos dois instrumentos de avaliação resultar em média final igual ou inferior a 59, será feita uma avaliação repositiva, escrita e
individual, valendo de 0 a 100.

A avaliação repositiva irá ocorrer no dia 20 de outubro de 2021.

Será considerado aprovado o acadêmico que alcançar média final igual ou superior a 60, sem deixar de considerar que, a qualquer tempo, será
considerado reprovado aquele que ultrapassar o limite de 25% de faltas da carga horária da disciplina.

A não realização de alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o
caráter de reposição por meio da nota ob�da na avaliação reposi�va (Resolução 251/CONSEPE, de 27/11/97).

 

CRONOGRAMA

Encontro Data
Horário

Descrição de A�vidades Síncronas
Início Final

1 23/06/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: Apresentação da disciplina e de suas principais questões

2 30/06/2021 07:50 10:20 Tempo Universidade: Fundamentos teóricos para a leitura e compreensão de gêneros
acadêmicos.

3 14/07/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: Os gêneros resumo e resenha

4 21/07/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: O gênero resenha

5 04/08/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade : O gênero ar�go cien�fico

6 11/08/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: O gênero ar�go cien�fico

7 25/08/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: O gênero projeto de pesquisa

8 1º/09/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: O gênero projeto de pesquisa

9 15/09/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: O gênero monografia

10 22/09/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: O gênero monografia

11 06/10/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: Os gêneros relatório de pesquisa e relatório de estágio

12 13/10/2021 07:50 09:30 Tempo Universidade: O gênero relatório de estágio – revisão final do conteúdo.

  
Reposi�va 20/10/2021 07:50 10:20 Avaliação reposi�va

 CH de a�vidade síncrona:    25   horas/aula ou 30 horas
* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/a�vidades, explicitando na descrição  o conteúdo a abordar. Inserir as aulas ministradas até 18/10/2021,
discriminando aulas de Tempo Universidade (TU) de Tempo Comunidade (TC).
 

CRONOGRAMA  

Encontro Data
Horário

Descrição de A�vidades Assíncronas Número
de aulasInício Final

1 23/06/2021 09:30 12:50 Tempo Universidade: Introdução às principais questões da disciplina        4

           2 30/06/2021 09:30 12:50 Tempo Universidade: Fundamentos teóricos para a leitura e compreensão de gêneros
acadêmicos 4

3 07/07/2021 07:50 12:50 Tempo Comunidade: O gênero resumo 6

4 14/07/2021 09:30 12:50 Tempo Universidade: Os gêneros resumo e resenha 4

5 21/07/2021 09:30 12:50 Tempo Universidade: O gênero resenha 4

6 28/07/2021 07:50 12:50 Tempo Comunidade: O gênero ar�go cien�fico 6

7 04/08/2021 09:30 12:50 Tempo Universidade: O gênero artigo científico 4

8 11/08/2021 09:30 12:00 Tempo Universidade: O gênero ar�go cien�fico 3

9 18/08/2021 07:50 12:50 Tempo Comunidade: O gênero projeto de pesquisa 6

10 25/08/2021 09:30 12:00
Tempo Universidade: O gênero projeto de pesquisa

 
3

11 1º/09/2021 09:30 12:00 Tempo Universidade: O gênero projeto de pesquisa 3

12 08/09/2021 07:50 12:50 Tempo Comunidade: O gênero monografia         6

13 15/09/2021 09:30 12:00 Tempo Universidade: O gênero monografia 3



14 22/09/2021 09:30 12:00 Tempo Universidade: O gênero monografia 3

15 29/09/2021 07:50 12:00 Tempo Comunidade: O gênero relatório de pesquisa 6

16 06/10/2021 09:30 12:00 Tempo Universidade: Os gêneros relatório de pesquisa e relatório de estágio 3

17 13/10/2021 09:30 12:00 Tempo Universidade: O gênero relatório de estágio. Entrega da avaliação 2. 3

      
 CH de a�vidade assíncrona: 71 horas/aula (entre TU e TC) 71

* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/a�vidades, explicitando na descrição  o conteúdo a abordar. Inserir as aulas ministradas até 18/10/2021,
discriminando aulas de Tempo Universidade (TU) de Tempo Comunidade (TC).
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS

Descrição das referências basilares do componente curricular, dentre aquelas que constam em sua  bibliografia disposta na estrutura curricular do
curso.

BARROS, Aidil de J. P. & LEHFELD, Neide Aparecida de S. Projetos de Pesquisa. Petrópolis: Vozes, 1994.

BELL, Judith. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. Porto Alegre: Artmed/Bookman, 2008.

GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004.

ISKANDAR, Jamil I. Normas da ABNT. Curitiba: Juruá, 2005.

LANKSHEAR, Colin & KNOBEL, Michele. Pesquisa Pedagógica: do projeto à implementação. Porto Alegre: Artmed, 2008.

MOROS, Melania & GIANFALDONI, Mônica H. T. A. O processo de Pesquisa: iniciação. Brasília: Ed. Plano, 2003.

 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Descrição das referências do componente curricular �das complementares dentre as que constam em sua bibliografia listada na estrutura curricular
do curso, bem como de outras referências não listadas.

 

BARBIER, René. A pesquisa ação. Brasília: Ed. Plano. 2003.

CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para os alunos de graduação. São Paulo: O Nome da Rosa, 2000.

CENDALES, Lola & MARIÑO, Germán. Aprender a pesquisar, pesquisando. São Paulo: Loyola, 2005.

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez,1992.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva. 1994.

FEITOSA, Vera C. Redação de textos científicos. Campinas: Papirus, 1998.

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. São Paulo: Atlas, 1994.

SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

SANTOS, A . R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

_____. Pesquisa em educação – abordagens qualitativas. São Paulo: E.P U, 1995.

BARDIN, L. Análise de Conteúdos. Lisboa: Edições 70, 1997.

BOGDAN, R. e BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. São Paulo: Cortez, 1992.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo, Perspectiva. 1994

 

 
 

Ciência dos Discentes quanto ao Plano de A�vidades Remotas

A ciência se dará após a exposição do plano de aula no primeiro dia de aula síncrona por votação aberta para saber da manifestação
(via chat ou verbalmente) na sala virtual sob o link: (h�ps://meet.google.com/qmu-mikw-duy) pelos quais o corpo discente tomará ciência quanto
a este Plano de A�vidades Remotas, com manifestação de adesão ou não ao mesmo, conforme determina a Resolução 301/2021/CONSEA.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARINA SILVA RUIVO, Docente, em 18/06/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0696302 e o código CRC 7B367E51.

https://meet.google.com/ixc-rvrf-gqu
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 23118.004329/2021-61 SEI nº 0696302


