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EMENTA
Diretrizes metodológicas do trabalho acadêmico, conceitos fundamentais e informações precisas do
ponto de vista técnico, lógico e conceitual para a formação de adequados hábitos de estudo, de
leitura e análise de textos, de utilização de instrumentos de trabalho acadêmico, de debate coletivo,
de produção e sistematização do conhecimento.
















OBJETIVOS
Compreender o papel da universidade em nossa sociedade;
Conhecer, de modo geral, a cultura acadêmica, sua organização e gestão institucional;
Conhecer procedimentos de produção, sistematização e compartilhamento do conhecimento
científico;
Compreender as diretrizes metodológicas do trabalho acadêmico;
Desenvolver técnicas/hábitos de estudo, leitura e escrita no trabalho acadêmico;
Aprender a utilizar diferentes instrumentos de trabalho acadêmico para a produção e
sistematização do conhecimento;
Aprender, analisar e exercitar diferentes estilos de escrita acadêmica;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conhecimento: as múltiplas possibilidades conhecer/ver o mundo;
A Universidade na sociedade contemporânea;
Cultura acadêmica;
Organização e gestão da Universidade e do trabalho acadêmico;
A prática, a pesquisa e a escrita acadêmica;
Conhecimento e processos de escrita e criação científica;
Instâncias e instrumentos de trabalho acadêmico: resumo, resenha, seminário, congresso,
artigo etc.
Caracterização, análise e escrita de textos científicos: Trabalhos acadêmicos, projetos de
pesquisa, relatórios de pesquisa (monografia, dissertação, tese); normas da ABNT.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas presenciais desenvolvidas de forma expositiva-dialógica, tratando dos temas propostos em
discussão com os/as estudantes. Nesses encontros serão apresentados e a analisados textos, em
diferentes formatos, no âmbito acadêmico. Faremos ainda exercícios de leitura e escrita de
diferentes textos acadêmicos visando atenção ao formato de cada um e sua construção. Além disso,
as aulas serão para suporte e orientação da escrita individual dos/das estudantes. A proposta é criar,
durante o curso, pequenas oficinas de escrita com vistas ao exercício da escrita dos/das estudantes.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA
As atividades complementares, a serem realizadas no Campus Virtual e em sala de aula, serão
avaliadas e comporão a nota final dos estudantes. O conjunto será avaliado em 05 pontos.
Autoavaliação: será realizada uma atividade (formato será definido com a turma, posteriormente);
valor 02 pontos.
Para avaliação final a aluna/o aluno deverá escolher um texto acadêmico (dentre aqueles indicados
pelo professor) e realizar uma análise dos elementos que o compõem, de acordo com os padrões da
escrita acadêmica, conforme roteiro apresentado aos estudantes. Esse trabalho será avaliado em 03
pontos.
Desse modo, computaremos o valor total de 10 pontos (5+2+3), ao final do curso.
A frequência será computada mediante à presença dos estudantes nas aulas (e mediante a entrega
das atividades do Portal Didático).
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no Portal Didático.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências
naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
BOGDAN, Robert, BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à
teoria e aos métodos. Tradução de Maria João Alvarez et al. Porto: Porto Editora, 1994.
CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1999.
MOLES, Abraham. As ciências do impreciso. Tradução de Glória de Carvalho Lins. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.
PACHECO, José Augusto. Paradigmas de investigação. In: ___. O pensamento e a ação do
professor. Porto: Porto editora, 1995, p. 9 - 44.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 1992.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20 ed., São Paulo: Cortez,
1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAVACO, Maria Helena. (1991). Ofício do professor: o tempo e as mudanças. In: NÓVOA,
António. (Org.). Profissão Professor. Porto: Porto Editora, p. 155-191.
FONSECA, Claudia. (1999). Quando cada caso não é um caso: pesquisa etnográfica e educação.
Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 10, p. 58-78, jan./abr.
JOBIM E SOUZA, Solange, KRAMER, Sonia. (1996). Experiência Humana, história de vida e
pesquisa: um estudo da narrativa, leitura e escrita de professores. In: KRAMER, Sonia, JOBIM E
SOUZA, Solange. História de professores: leitura, escrita e pesquisa em educação. São Paulo:
Ática, p. 13-54.
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. (1999). A construção do saber. Porto Alegre: Artes

Médicas.
MELCHIOR, Maria C. (1999). A técnica da observação, In: ___. Avaliação pedagógica. Porto
Alegre, Mercado Aberto, p. 76-93.
THOMPSON, Paul. (1992). A voz do passado: história oral. Tradução de Lólio Lourenço de
Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 254-278.
SUGESTÕES DE LEITURA
CHIBENI, Silvio. O texto acadêmico. In: Textos didáticos. Campinas, 2014.
DA SILVA, Tomaz Tadeu. Como utilizar palavras alheias. Em: Argumentação, Estilo,
Composição: introdução à escrita acadêmica. Porto Alegre: UFRGS/PPGE-Programa de
Pós-Graduação em Educação, 2006.
DA SILVA, Tomaz Tadeu. Como enfrentar a síndrome da folha em branco. Em:
Argumentação, Estilo, Composição: introdução à escrita acadêmica. Porto Alegre:
UFRGS/PPGE-Programa de Pós-Graduação em Educação, 2006.
DA SILVA, Tomaz Tadeu. 27 maneiras de abrir um texto. Seguido de 9 maneiras de fecha-lo.
Em: Argumentação, Estilo, Composição: introdução à escrita acadêmica. Porto Alegre:
UFRGS/PPGE-Programa de Pós-Graduação em Educação, 2006.
DA SILVA, Tomaz Tadeu. Como argumentar. Em: Argumentação, Estilo, Composição: introdução
à escrita acadêmica. Porto Alegre: UFRGS/PPGE-Programa de Pós-Graduação em Educação, 2006.
FREIRE, Paulo. Considerações em torno do ato de estudar. In: Ação Cultural para a Liberdade,
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 5 Ed., 1981.
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