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Plano de Curso

I - IDENTIFICAÇÃO

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Espera-se que ao final do semestre letivo, os alunos estejam aptos a compreender conteúdos relevantes para serem adotados nas várias atividades
relativas ao desenvolvimento de seu trabalho acadêmico. Para atingir o que propõe a disciplina, os estudantes devem: 1) Conhecer procedimentos
de aprendizagem que assegurem resultados compensadores nos estudos universitários; 2) Compreender conceitos relativos aos fundamentos da
Metodologia Científica; 3) Identificar a complexidade e a incerteza do conhecimento científico e da ciência; 4) Compreender os tipos de pesquisa e
os aspectos operacionais relativos à apresentação e/ou divulgação de trabalhos acadêmicos.

III - OBJETIVOS

reflexões sobre o conhecimento científico, a ciência e o método como uma visão
histórica, as leis e teorias. Prática da pesquisa: problemas, hipóteses e variáveis. Estrutura e a
apresentação dos relatórios de pesquisa e de referências bibliográficas: normas e orientações.
Redação de projeto de pesquisa e de dissertação/tese. Ética e fraudes em pesquisa: ética em
pesquisa; fraudes em pesquisa e em publicação de resultados. Valorização dos resultados de
pesquisa: apresentação em congresso; patentes; redação de artigos científicos.

II - EMENTA

1.  Apresentação da disciplina

2.  Conhecimento, Ciência e Método

3.  Como estudar

4.  Leitura, análise e interpretação de texto

5.  Como fazer resumo, esquema e ficha de leitura

6.  Elaboração de trabalhos científicos

7.  Roteiro para elaboração de relatório e monografia

8.  Como redigir trabalhos científicos

9.  Como redigir trabalhos científicos: comunicação oral

10.  Técnicas de pesquisa bibliográfica

V - METODOLOGIA

VI - AVALIAÇÃO

VII - REFERÊNCIAS

As aulas serão expositivas (on-line, plataforma Meet). A fim de fomentar a participação efetiva dos alunos durante as aulas, incrementando assim o
processo de ensino/aprendizagem serão solicitados: 1) Exposição oral e comentários de textos selecionados, estimulando a emissão de opinião
devidamente justificada, julgamento e absorção de ideias resultantes das discussões ocorridas durante as apresentações; 2) resumos de textos,
identificando a leitura como um veículo imprescindível para a aprendizagem; 3) Exercício da leitura de periódicos e acesso à bases de dados
importantes na área de Engenharia de Pesca, para a elaboração de trabalhos escritos.

As notas dos alunos consistirão em avaliações através das apresentações de trabalhos orais ou escritos. A avaliação será um processo contínuo,
realizado de várias formas e instrumentos, entre os quais: apresentação de trabalhos orais e escritos, debates, produção de vídeo-aula (individual e
em grupo). A estas avaliações serão computadas notas, que somadas atingirão o  máximo de o 10 pontos.
1. Composição AB1: Apresentação de trabalho (ao vivo) (2,0) + Estudo dirigido (manuscrito) (2,0) + Apresentação de seminário (ao vivo) (6,0)

2. Composição AB2: Produção de vídeo-aula com duração máxima de cinco minutos (apresentação ao vivo) (até 10 pontos).
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