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1 EMENTA
Realização de eventos para discussão de temáticas multi e transdisciplinares, desenvolvendo o
senso analítico-crítico.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo principal dos Seminários Interdisciplinares é fazer um elo vertical e horizontal entre
todas as disciplinas do curso. Vertical quando se refere às disciplinas do semestre e horizontal em
relação às disciplinas ao longo do curso.
2.2 Objetivos Específicos
- Apresentar aos alunos uma visão legal e ética acerca dos problemas integrados ao homem e as
organizações, como uma abordagem integradora e contemporânea;
- Promover uma reflexão ética acerca do homem e organização como consequência do avanço da
modernidade, para que possa desenvolvê-la com autonomia, pensamento no âmbito pessoal e
coletivo, em uma linguagem contextualizada e fundamentada em princípios científicos da área de
conhecimento.
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Exibição do documentário ilhas das flores e história das coisas.
2. Exibição do documentário Tucuruí a saga de um povo, que retrata da construção da barragem
de Tucuruí e o reassentamento dos atingidos pela barragem.
3. Exibição do documentário “defendendo os rios da Amazônia parte 1 e 2”.
4. Exibição do documentário Carne e Osso que retrata o cotidiano de trabalho nos frigoríficos
brasileiros de abate de aves, bovinos e suínos.

4 METODOLOGIA
1 Ensino:
 As aulas serão expositivas dialogadas e participativas, com discussão de cada tópico do
conteúdo, contextualizando a matéria em discussão;
 Sendo utilizados como recursos materiais o quadro magnético e pincel. Utilização do
Datashow para as apresentações dos conteúdos;
 Para fixação dos conteúdos ministrados, durante as aulas, e também a título de avaliação,
serão realizados trabalhos e atividades acadêmicas individuais e em grupo, com textos, artigos,
leituras orientadas e comentadas. Esse mesmo aspecto metodológico aplica-se também quando
da exibição de vídeos, filmes e documentários contextualizando com o conteúdo estudado;
complementa a avaliação bimestral a realização de trabalhos. Os mesmos serão elaborados
através de pesquisa bibliográfica e/ou de campo, com entrega de documento impresso e/ou
apresentação em forma de seminário. Os trabalhos escritos terão que obedecer obrigatoriamente
às normas da Universidade Federal do Tocantins para trabalhos acadêmicos ou ABNT.
2 Avaliação:
A avaliação será processual, ou seja, verificando os conteúdos atitudinais por meio de
assiduidade, participação propositiva do aluno em trabalhos individuais e coletivos.
Nos aspectos quantitativos serão realizadas avaliações para identificar a competência e
habilidade da aprendizagem do aluno, buscando assim mensurar o conhecimento adquirido na
disciplina.
Nota 1 – média aritmética simples de: atividades em classe e/ou fora dela (peso 4,0) + avaliação
escrita 1 (peso 6,0).
Nota 2 – seminário e texto 1 (peso 6,0) + avaliação escrita 2 (peso 4,0).
Média do semestre= (Nota 1 + Nota 2) / 2
A primeira nota será assim composta, de avaliação escrita com os conteúdos ministrados em
classe com (peso 6,0), o restante da nota destina-se a trabalho complementar com (peso 4,0), a
ser realizado pelo aluno, individualmente ou em grupo, devendo ser entregue no dia da prova,
perfazendo-se 10.
A segunda nota será assim composta, avaliação conterá os conteúdos restantes do conteúdo
programático com (peso 4,0), o restante da nota destina-se a seminários sobre os textos
apresentados em classe com (peso 6,0) em data previamente exposta no cronograma,
perfazendo-se 10.
A média para aprovação é igual ou superior a 7 pontos, considerando a soma da nota da
primeira avaliação e a segunda avaliação e dividido por 2.
Alunos com média igual ou superior a 4 pontos e inferior a 7 tem o direito de realizar a o exame
final.
Os conteúdos para o exame final são todos os apresentados em sala de aula, e média final para
a aprovação nesse caso deverá ser igual ou superior a 5. A média é encontrada pela soma da
primeira média e nota do exame final dividido por 2.
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AULA

DATA

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA
SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES I
AULAS
h/a
CONTEÚDO
Apresentação do Plano de Disciplina. Detalhamento da
forma de avaliação. Esclarecimento sobre a metodologia
sobre a condução do Seminário I.

1

11/11/2017

13:30 às
18:30

Exibição do documentário ilhas das flores e história das
coisas.
Comentário sobre a Sociedade e o comportamento das
empresas no Brasil.
Exibição do documentário “defendendo os rios da
Amazônia parte 1 e 2” a relação de produção e o homem.
Exibição do documentário Tucuruí a saga de um povo, que

2

27/02/2018

13:30 às
18:30

retrata da construção da barragem de Tucuruí e o
reassentamento dos atingidos pela barragem.
Atividade de campo feita pelos alunos sobre o como as
pessoas percebem as políticas públicas de promoção a
cidadania em Araguaína.
Exibição do documentário Carne e Osso que retrata o
cotidiano de trabalho nos frigoríficos brasileiros de abate
de aves, bovinos e suínos.

3

24/02/2018

13:30 às
18:30

Atividades sobre os documentários “Os defensores
Amazônia parte 1 e 2, Ilhas das flores, história das coisas,
Tucuruí a saga de um povo e Carne e Osso ” e a pesquisa
de campo.
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