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EMENTA

Estudos dos procedimentos técnicos, metodológicos e conceituais como instrumentos adequados
de apoio aos trabalhos didático-científicos e de pesquisa. Orientações para elaboração relatórios de
estudos, fichamentos, resenhas, resumos, memorial.

OBJETIVOS
Orientar o estudante quanto às técnicas, instrumentos e procedimentos em textos e trabalhos. 
Compreender as técnicas como procedimentos eficazes, de natureza teórico-prático, para o
desenvolvimento, construção e redação de textos e trabalhos acadêmicos e científicos. 
Demonstrar capacidade de distinguir e aplicar as normas e técnicas com o devido formato
metodológico indispensável para a produção dos trabalhos de maneira organizada e coerente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aulas teóricas
i)Apresentação do Plano de Ensino e Organização da Disciplina (cronograma)

ii) ii)A importância do conjunto de atividades que permeiam o conteúdo da Unidade Curricular na
organização de textos e trabalhos acadêmicos.

iii) Conceito de “resumo”, como fazê-lo e sua importância na vida acadêmica.
vi) A resenha e fichamento e seus aspectos técnicos.
v) Memorial: conceito, relevância na vida acadêmica e dicas de elaboração.
Referências Bibliográficas:
i) As formas de citação (transcrição ou livre, textual, endosso, destaque e citação de citação) de
obras utilizadas na produção de textos, artigos e trabalhos científicos.
ii) Procedimento da organização e utilização das referências bibliográficas de acordo com as normas
técnicas.
- O Gerenciador Mendley para a organização dos dados bibliográficos.
1- Aulas Práticas:
i) Normas de formatação;
ii) Regras de formatação segundo a ABNT para textos acadêmicos;
iii) Apresentação das diferentes Bases de Dados.

METODOLOGIA DE ENSINO
 Estratégias de ação:
 Aulas expositivas dialogadas, com o uso de recursos audiovisuais, visando a apresentação

dos conteúdos.
 Estudos orientados, dinâmicas de leitura e debate de artigos científicos para resumos e

resenhas.
 Aulas práticas no Laboratório de Informática do “Campus” CTAn.

 A Docente estará disponível para atendimento aos discentes às terças-feiras, de 15:30 às
17:00, com agendamento prévio por parte do discente, via e-mail (elainerizzuti@ufsj.edu.br )

mailto:elainerizzuti@ufsj.edu.br


ou portal didático, com até 24h (dia útil de antecedência). O atendimento se dará pela
plataforma/aplicativo Google Meet (https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw) e/ou via portal
didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 Redação e produção de 2 resumos de artigos – 1,5 cada - Total: 3 pontos;
 Elaboração e produção de 2 resenhas de artigos – 2 cada – Total: 4 pontos;
 Análise crítica de filmes – 3 pontos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de A. Fundamentos de metodologia científica. 7.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MATTOS, Mauro Gomes; JR. ROSSETTO, Adriano José; BLECHER. Shelly. Metodologia da
pesquisa em Educação Física: construindo sua monografia, artigos e projetos. 4.ed.rev.e ampl.
São Paulo: Ed. Phorte, 2017.
THOMAS, Jerry R; NELSON, Jack K. Métodos de pesquisa em atividade física. 5.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2007. 396 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos. 3.ed. São Paulo :Saraiva, 2012.
CURZ, Marlene Gonçalves et al. Apresentação de trabalhos acadêmicos, dissertações e
teses. NBR 1472/2002. Maringá: Dental Press, 2002.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências
sociais. 13. ed. Rio de Janeiro: Record, 2017.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico.
7.ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, Antônio. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. rev. e ampl. São Paulo:
Cortez, 2007.
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