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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Como parte do eixo curricular que promove a iniciação científica do futuro professor, possibilita aos licenciandos o desenvolvimento e
aprimoramento de habilidades básicas para a elaboração de trabalhos acadêmico-científicos, do projeto de pesquisa e do seu trabalho de
conclusão de curso, assim como instrumentaliza-os para exercerem o papel de pesquisadores de sua prática docente.

EMENTA*

Iniciação a temática da produção, sistematização e transmissão do conhecimento científico. Ánalise e discussão dos princípios metodológicos do
processo científico. Procedimentos de estudo na universidade: leitura, análise e interpretação de textos, estrituras de fichamentos, artigos,
resumos e resenhas. Elementos essenciais das regras formais da ABNT para trabalhos científicos. Elementos essenciais aos projetos de pesquisa
científica.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

- Procedimentos de estudo na universidade: leitura, análise e interpretação de textos; estruturas de fichamentos, artigos, resumos e resenhas;
- Seminário: organização e apresentação;
- Características da leitura e escrita que atenda aos princípios da linguagem e comunicação científica;
- Seleção de fontes de informação: sistemas de busca; identificação das fontes; seleção do material; arquivamento de trabalhos selecionados;
- Métodos de pesquisa científica: princípios e características gerais dos métodos empírico-analíticos, fenomenológicos e dialéticos;
- Características e procedimentos básicos das pesquisas quantitativas e qualitativas;
- Técnicas de coleta e análise de dados, procedimentos metodológicos e os princípios éticos de pesquisa;
- Regras formais da ABNT para trabalhos científicos;
- Subsídios formais básicos para a elaboração de projetos de pesquisa.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Aprender a organizar a sua vida de estudo ao longo do curso;
Desenvolver o espírito investigativo e o senso crítico;
Reconhecer a importância da pesquisa como eixo formativo imprescindível ao trabalho docente;
Identificar e reconhecer as características dos métodos científicos e seus procedimentos e técnicas;
Desenvolver a capacidade de análise dos diferentes métodos científicos e sua adequação aos objetos de estudo da Educação Física;
Elaborar fichamentos, resumos, resenhas e um anteprojeto de pesquisa.
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OBJETIVO GERAL

Iniciar os estudos sobre o processo de produção científica, identificando, reconhecendo e compreendendo os elementos formais básicos que o
constituem, para possibilitar o desenvolvimento da capacidade de elaboração/apresentação de trabalhos acadêmico-científicos ao longo da
formação do licenciando e de seu TCC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar, analisar e compreender as características da leitura e escrita que atenda aos princípios da linguagem e comunicação científica;
- Promover a percepção sobre a importância da organização da vida de estudo dos acadêmicos, orientando-os também sobre as formas
adequadas de seleção de fontes de informação e arquivamento de trabalhos selecionados;
- Desenvolver a capacidade de elaborar fichamentos, resumos e resenhas;
- Refletir sobre os tipos de pesquisas científicas, os paradigmas que lhes dão suporte, as técnicas de coleta e análise de dados, assim como os
procedimentos metodológicos e os princípios éticos de pesquisa;
- Conhecer as regras da ABNT para trabalhos científicos;
- Apropriar-se dos subsídios formais básicos para a elaboração de projetos de pesquisa;
- Desenvolver as técnicas e procedimentos básicos para apresentação pública de trabalhos acadêmico-científicos.

METODOLOGIA

- Aulas expositivas;
- Análise e discussão a partir de temas abordados em textos e vídeos;
- Visitas orientadas à biblioteca da UEFS e a outros espaços de apropriação/produção/socialização de conhecimento científico na instituição;
- Apresentação de trabalhos acadêmico-científicos elaborados.

AVALIAÇÃO

1 Av (individual): elaboração de resumo informativo/indicativo de texto selecionado (10,0);
2 Av (em dupla): avaliação escrita (10,0);
3 Av (em grupo): elaboração de Anteprojeto de Pesquisa, constando tema e problema delimitados, objetivos e capítulo metodológico com os
procedimentos de busca e seleção de fontes para a realização de uma revisão bibliográfica (10,0);
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

1a aula: Apresentação do programa da disciplina, critérios de avaliação e agendamento de datas de entrega dos trabalhos. Conceito sobre
pesquisa científica. Função da pesquisa científica e características do pesquisador. Habilidades básicas para o pesquisador (leitura, escrita e prática
investigativa).
2a aula: A pesquisa na formação do professor de Educação Física: tradição e perspectivas. Situação da pesquisa na Educação Física brasileira
(CBCE)
3a aula: Organização da vida de estudo dos acadêmicos. Leitura: aprimoramento e consolidação de hábitos de análise e interpretação de texto,
identificação do tipo de texto e dos conceitos, categorias, ideias principais e secundárias utilizados pelo autor. Registro desses elementos em
fichamento com textos selecionados.
4a aula: Organização da vida de estudo dos acadêmicos. Leitura: aprimoramento e consolidação de hábitos de análise e interpretação de texto,
identificação do tipo de texto e dos conceitos, categorias, ideias principais e secundárias utilizados pelo autor. Registro desses elementos em
fichamento com textos selecionados.
5a aula: Aprimoramento das normas básicas de português (ortografia e gramática). Organização e apresentação de trabalhos
acadêmico-científicos.
6a aula: Identificação das formas básicas de escrita de trabalhos acadêmico-científicos (Resumos, resenhas, artigo de revisão e original, projetos
de pesquisa e monografias). Tarefa para casa (elaboração de fichamentos, a partir de textos selecionados).
7a aula: Orientações e correção dos fichamentos solicitados. Resumo: tipos, características e estrutural textual. Identificação dos elementos
essenciais do texto a ser resumido. Tarefa para casa (elaboração de resumo informativo-indicativo, a partir de texto selecionado)
8a aula: Orientações e correção dos resumos solicitados.
9a aula: Apresentação da organização e funcionamento da pesquisa no curso de Educação Física (núcleos e grupos de pesquisa do curso:
identificação das características da produção científica em diferentes áreas de pesquisa - temas tratados, forma de organização e participação em
eventos científicos). Solicitação de resumo para avaliação.
10a aula: Principais paradigmas científicos e seus métodos. Método como diferencial da ciência; características gerais dos métodos
empírico-analíticos, fenomenológicos e dialéticos; critérios básicos para a escolha do método.
11a aula: Planejamento de pesquisa: decisões importantes antes de iniciar. Sugestão de referências e sites importantes onde encontrar fontes
para a realização de trabalhos acadêmico-científicos.
12a aula: 1ª avaliação (entrega dos resumos). Pesquisas de documentação indireta (bibliográfica; documental), e direta (Experimental; Estudo de
caso);
13a aula: Pesquisas Exploratórias, Descritivas e Explicativas. Pesquisa Bibliográfica: procedimentos metodológicos.
14a aula: Levantamento das fontes de pesquisa: sistemas de busca, identificação de fontes, filtros e seleção do material. (Professor convidado)
15a aula: Procedimentos éticos de pesquisa (sob a ótica da regulamentação nacional e dos argumentos das ciências sociais). Exercício de busca e
seleção de fontes em bases de dados.
16a aula: Pesquisas Quantitativas e Qualitativas: princípios, características e tipos de métodos.
17a aula: Leitura e identificação da estrutura de trabalhos científicos quantitativos e qualitativos.
18a aula: Técnicas de coleta de dados: características e adequações do questionário, entrevista, formulário e observação.
19a aula: Técnicas de análise de dados: características e adequações da Análise de Conteúdo e Análise de Discurso.
20a aula: Estrutura formal de um projeto: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais e a necessidade de articulação entre as partes
constitutivas do projeto. Elaboração de cronograma de pesquisa. Apresentação de um check list para acompanhamento da elaboração do Projeto.
21a aula: Identificação das partes constitutivas de um projeto em trabalhos já elaborados. Análise sobre a organização dessas partes em
diferentes trabalhos.
22a aula: Regras da ABNT: citações (tipos, formas de apresentação e referência). Referências e notas de rodapé (tipos, localização, elementos
essenciais e formas de apresentação).
23a aula: Regras da ABNT: citações (tipos, formas de apresentação e referência). Referências e notas de rodapé (tipos, localização, elementos
essenciais e formas de apresentação).
24a aula: Exercício de identificação de regras da ABNT em trabalhos já elaborados/publicados.
25a aula: Orientação para a elaboração da Pesquisa Bibliográfica, a partir da busca de fontes científicas em bases de dados (estabelecimento de
tema, problema, objetivos e metodologia (descrição dos procedimentos metodológicos do processo de seleção das fontes utilizadas como
referências)
26a aula: Orientação para a elaboração da Pesquisa Bibliográfica, a partir da busca de fontes científicas em bases de dados (estabelecimento de
tema, problema, objetivos e metodologia (descrição dos procedimentos metodológicos do processo de seleção das fontes utilizadas como
referências)
27a aula: Elaboração da Pesquisa Bibliográfica, a partir da busca em fontes científicas em bases de dados.
28a aula: Elaboração da Pesquisa Bibliográfica, a partir da busca em fontes científicas em bases de dados.
29a aula: 2ª avaliação (avaliação escrita em dupla)
30a aula: 3ª avaliação (entrega do Anteprojeto de Pesquisa).
Avaliação final.
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