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APRESENTAÇÃO 
A disciplina Organização e elaboração de trabalhos acadêmicos é ministrada no 1º período do curso de 
licenciatura em Educação Física da UNIR. Como tal, é a disciplina responsável por apresentar aos alunos 
ingressantes a importância da ciência e da pesquisa na vida acadêmica. Fazem parte dela o ensino das 
terminologias, dos caminhos e dos processos básicos da construção de pesquisas. Ao final da disciplina 
espera-se que os alunos sejam capazes de diferenciar conhecimento científico das demais formas de 
conhecimento; entender os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos; e compreender os componentes e 
as etapas do trabalho de conclusão de curso. 

 
EMENTA 

Organização e elaboração de trabalhos acadêmicos é uma disciplina que visa o estudo do conhecimento 
científico, com ênfase nas especificidades de uma pesquisa científica, mais particularmente na construção 
de um anteprojeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso. Além disto, a disciplina tem o 
intuito de esclarecer aos alunos o que é um trabalho de conclusão de curso, quais partes o compõem. 

 
OBJETIVOS 

Desenvolver o senso crítico e raciocínio lógico necessários à realização de trabalhos técnicos e 
científicos, promover a discussão sobre o papel da ciência na sociedade e na formação do cidadão, 
instrumentalizar os alunos para assumir uma postura crítica do conhecimento científico. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aulas Conteúdo e Local Procedimentos Didáticos 
1-2 Aula síncrona (Google Meet): 

Apresentação e introdução da 
disciplina- 22/11 

Apresentação da professora e do plano de disciplina. 
Conversa e acordos sobre metodologia das aulas. Aula 
expositiva-dialogada: O ensino superior. 

3-4 Atividade assíncrona (SIGAA): 23/11 a 
28/11 

Leitura dos Textos disponibilizados e realização de 
atividade no SIGAA 

5-6 Aula síncrona (Google Meet): Ensino, 
Pesquisa e Extensão na universidade 

(29/11) 

Aula expositiva-dialogada: A universidade, seus 
objetivos e alicerces. Discussão dos textos 1 e 2. 

7-8 Aula síncrona (Google Meet): Conceito 
e Tipos de conhecimento (06/12) 

Aula expositiva-dialogada: Tipos de conhecimento 

9-10 Atividade assíncrona (SIGAA): 07/12 a 
12/12 

Leitura dos Textos e vídeos disponibilizados e realização 
de atividade no SIGAA. Atividade com valor de 2,5 pts. 

11-12 Aula síncrona (Google Meet): O 
conhecimento científico e seu lugar na 

universidade (13/12) 

Seminário em Trios. Atividade com valor de 5,0 pts. 

13-14 Aula síncrona (Google Meet): A Seminário em Trios. Atividade com valor de 5,0 pts. 

 



extensão e seu lugar na universidade 
(20/12) 

15-16 Aula Síncrona (Google Meet): Tipos de 
trabalhos acadêmicos (27/12) 

Seminário em Trios. Atividade com valor de 5,0 pts. 

17-18 Atividade assíncrona (SIGAA) - 10/01 a 
30/01 

Leitura dos Textos disponibilizados e realização de 
atividade no SIGAA. Atividade com valor de 2,5 pts. 

19-20 Aula Síncrona (Google Meet): Tipos de 
trabalhos científicos (31/01) 

Seminário em Trios. Atividade com valor de 5,0 pts. 

21-22 Aula Síncrona (Google Meet): O Artigo 
científico (07/02)  

Aula expositiva-dialogada: O artigo científico e seu papel 
na contemporaneidade 

23-24 Aula Síncrona (Google Meet): 
componentes dos artigos científicos 

(14/02) 

Aula expositiva-dialogada: O artigo científico e seus 
componentes. 

25-26 Atividade assíncrona (SIGAA) - 15/02 a 
20/02 

Leitura dos Textos disponibilizados e realização de 
atividade no SIGAA. 

27-28 Aula Síncrona (Google Meet): (21/02) Seminário em Trios: componentes dos artigos científicos. 
Atividade com valor de 4,0 pts. 

29-30 Aula Síncrona (Google Meet): (28/02) Seminário em Trios: componentes dos artigos científicos. 
Atividade com valor de 4,0 pts. 

31-32 Aula Síncrona (Google Meet): (07/03) Seminário em Trios: componentes dos artigos científicos. 
Atividade com valor de 4,0 pts. 

33-34 Aula Síncrona (Google Meet): (14/03) Seminário em Trios: componentes dos artigos científicos. 
Atividade com valor de 4,0 pts. 

35-36 Atividade assíncrona (SIGAA): 15/02 a 
20/02 

Aula: Onde encontrar Artigos científicos e como 
identificar a qualidade científica atribuída aos periódicos 

37-38 Aula Síncrona (Google Meet): Prova 
oral (21/03) 

Prova Oral. Atividade com valor de 4,0 pts. 

39-40 Aula Síncrona (Google Meet): Prova 
oral (28/03) 

Prova Oral. Atividade com valor de 4,0 pts. 

 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta por avaliações orais, trabalhos individuais escritos, seminários 
em trios e atividades realizadas de forma síncrona e assíncrona ao longo do semestre. Cada 
etapa gerará uma nota entre 0 e 10. Para obtenção da nota final será calculada a média entre 
estas. 

Na primeira parte da disciplina a avaliação será composta de um trabalho em trios (valor 
5,0 pts) e duas atividades no SIGAA (2,5 pts cada), com valor total de 10,0 pontos. Na segunda 
parte da disciplina a nota será composta de um trabalho individual escrito (valor 4,0 pts), um 
seminário em trios (valor 3,0 pts) e uma prova oral (valor 4,0 pts). A entrega desses será 
realizada em data combinada no 1º dia de aula com os discentes. O primeiro consistirá na 
entrega de um anteprojeto para escrita do artigo final de conclusão de curso (TCC). O aluno 
deverá definir um título, objetivos, métodos e dois potenciais orientadores do DEF/UNIR. 

A prova Repositiva oral será realizada com os alunos que, ao final da disciplina, não 
atingirem o mínimo de 6,0 pontos. A prova respositiva será oral, de forma remota.  

 
RECURSOS TÉCNICOS- DIDÁTICOS  

§ Sala de aula no Google Meet 
§ Textos digitais disponibilizados aos acadêmicos; 
§ Projeções multimídia de Power Point e Word 
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