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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.
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