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1. EMENTA
Leitura analítica e crítica de textos. Instruções para a realização de seminários. Produção
de resumos, fichamentos, sínteses, resenhas etc. Estudo das normalizações da ABNT.
Identificação de trabalhos acadêmicos: monografias, trabalhos de conclusão de curso TCC, dissertações e teses. Publicação de resultados de estudos de pesquisa: artigos
científicos, relatórios técnico-científicos, papers ou comunicações científicas, ensaios
científicos. Atividades científicas extra-acadêmicas: Seminários, Encontros, Jornadas,
Congressos, Simpósios, Fóruns, Painéis e outros. Noções para elaboração de projetos
de pesquisa. O uso da biblioteca como recurso à produção e identificação de textos
acadêmicos. Aplicação das normalizações da ABNT. O uso da informática na produção
textual.

2. OBJETIVOS
2.1. Geral:
Propiciar a produção de resumos, fichamentos, sínteses, resenhas críticas, artigos
científicos, o uso das normalizações da ABNT, bem como as orientações para
elaboração e apresentação de trabalhos científicos.
2.2. Específicos:
 Analisar criticamente vários tipos de textos.
 Conhecer as técnicas de produções como: fichamentos, resumos, sínteses
resenhas etc.
 Conhecer as normas da ABNT.
 Identificar trabalhos acadêmicos.
 Desenvolver atividades científicas extra-acadêmicas.
 Conhecer as normas para elaboração de projetos.
 Compreender que a biblioteca é um recurso à produção e fonte de pesquisa.
 Reconhecer e utilizar as instruções para realização de seminários.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1ª unidade
Leitura analítica e crítica de textos.

Instruções para a realização de seminários.
Produção de resumos, fichamentos, sínteses, resenhas etc.
2ª unidade
Estudo das normalizações da ABNT. Identificação de trabalhos acadêmicos:
monografias, trabalhos de conclusão de curso - TCC, dissertações e teses.
Publicação de resultados de estudos de pesquisa: artigos científicos, relatórios técnicocientíficos, papers ou comunicações científicas, ensaios científicos
3ª unidade.
Atividades científicas extra-acadêmicas: Seminários, Encontros, Jornadas, Congressos,
Simpósios, Fóruns, Painéis e outros.
Noções para elaboração de projetos de pesquisa.
O uso da biblioteca como recurso à produção e identificação de textos acadêmicos.
Aplicação das normalizações da ABNT. O uso da informática na produção textual.

4. METODOLOGIA
4.1. Ensino:
O curso será conduzido através de atividades variadas: aula expositiva dialógica, estudo de
textos, seminários, estudo de filmes, trabalhos em grupo e individual, pesquisa na internet,
produção de textos (fichamentos, sínteses e resumos), pesquisas bibliográfica.

4.2. Avaliação:
Avaliação será processual e contínua, buscando, a aprendizagem de todos (as) os (as) alunos
(as) durante todo o processo de ensino-aprendizagem.
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