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PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 
Componentes Curriculares 2022-1 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Componente Curricular: Seminário em Ciências Ambientais I Código: MCA0043 

Status: Obrigatória Carga Horária: 15 horas Créditos: 01 

Período Letivo: 2022-1 Período de aula: 18 – 20/04/22 

Docente/Titulação: Sylviane Beck Ribeiro/Doutora 

E-mail: sylvianebeck@unir.br Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2016815360741068 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Propiciar o acompanhamento do projeto de pesquisa dos mestrandos através de estudos e debates do 

referencial teórico-metodológico da linha de pesquisa ao que se vincula. 

 

ESPECÍFICOS 

- Exercitar a reflexão e a discussão sobre a especificidade da pesquisa em Ciências Ambientais. 

- A partir dos pré-projetos de pesquisa dos mestrandos analisar, sua problematização, seu quadro teórico 

e instâncias operacionais necessárias para sua viabilização 

 

EMENTA 

O seminário tem por objetivo acompanhar o desenvolvimento das pesquisas dos mestrandos, com vistas 

aos seguintes aspectos: técnicas de coleta de dados; procedimentos de análises dos dados coletados; 

elaboração da dissertação. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ESSENCIAIS 

Unidades Conteúdos 

Unidade 1 

a) projeto de dissertação: delimitação do tema; objetivos; 

revisão bibliográfica; material e métodos, cronograma, 

resultados e discussão, conclusões. b) citações, notas, 

referências bibliográficas, normas da ABNT c) análise de 

projeto de pesquisa. 

Unidade II 
 - Aspectos éticos da pesquisa com seres humanos e 

animais. 

Unidade II - Apresentação das propostas de projeto. 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO 

Conforme determina dos conselhos da UNIR, as aulas e atividades serão realizadas de forma 

online/remota, contendo a modalidade síncrona. O Seminário em Ciências Ambientais I será 

desenvolvido por meio de aulas expositivo dialogadas, exposição de projetos, estudo de textos indicados, 

discussões e acompanhamento na elaboração do Projeto de Pesquisa. 

 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação realizar-se-á durante todo o processo de ensino/aprendizagem, de modo que o mestrando 

possa rever, complementar e corrigir os rumos de sua proposta de pesquisa. O produto final do Seminário 

será o Projeto de Pesquisa, a ser entregue em data previamente acordada. 

 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição CH 
Início Final 

18/04/22 8:00 h 17:00 h 

a) projeto de dissertação: delimitação do tema; objetivos; revisão 

bibliográfica; material e métodos, cronograma, resultados e 

discussão, conclusões.  

7 h 

19/04/22 
8:00 h 12:00 h 

b) citações, notas, referências bibliográficas, normas da ABNT c) 

análise de projeto de pesquisa. 
4 h 

20/04/22 8:00 h 12:00 h  Aspectos éticos da pesquisa com seres humanos e animais. 4 h 

Data a ser definida Apresentação das propostas de projeto. (Carga horária não 

contabilizada no total) 
4 h 

Carga horária total de horas de atividades Síncronas  15 horas 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

COSTA, Marco A.F. & COSTA, Maria F.B. Metodologia da Pesquisa. Conceitos e técnicas. Rio de 

Janeiro, Interciência, 2001. 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa; São Paulo: Atlas, 2009. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

REA, Louis M.; PARKER, Richard A. Metodologia de Pesquisa: do Planejamento à Execução; São 

Paulo: Pioneira, 2000.  

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

BRASIL. Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196. Brasília, 2012. 

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 

2010. 

 

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A verificação de frequência (chamada) ocorrerá 15 minutos após o início da aula, podendo ser realizado 

uma ou mais chamadas, ou outro método de verificação de presença definido pelo docente. Serão 

reprovados os discentes com frequência menor que 75%, conforme estabelecido regimento. 

 

Ciência dos Discentes quanto ao Plano de Atividades Remotas 

Será apresentado aos alunos da disciplina o Plano de Atividades Remotas, 18/04/2022, em reunião virtual 

via Google Meet com gravação, e cada aluno deverá se manifestar por e-mail ou no SIGAA, dizendo que 

tomou ciência do Plano de Atividades Remotas.  

 

Rolim de Moura, 14 de janeiro de 2022 

 

Prof. Dra. Sylviane Beck Ribeiro 


