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Pré-requisito: -  Carga horária 

semestral: 60h 

Créditos: 

3 

Distribuição da carga horária semestral 
Teórica Exercício Laboratório 

30 30 - 

Ementa: 

Investigação em Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza. Elaboração de projetos de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Parte da carga horária desta disciplina é reservada para planejamento, 

desenvolvimento e execução de atividades extensionistas. O estudante terá também a possibilidade de 

compreender o espaço escolar como potencial espaço de pesquisa e extensão no qual seu projeto poderá 

proporcionar intervenções e/ou reflexões no âmbito do ensino. 

 

Objetivos específicos: 

Elaborar projeto de investigação crítica da realidade, a partir de temas/problemáticas escolhidas e 

objetivos definidos. Realizar o processo de investigação crítica da realidade. Organizar e sistematizar o 

conhecimento produzido. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas. Possibilitar ao 

estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de observações e vivências nas escolas 

do campo. 

Conteúdo programático:  

Diagnóstico das necessidades de pesquisa nas comunidades campesinas. 

Introdução à escrita científica. 

Elementos do projeto de pesquisa, sua sistematização e síntese. 

Metodologia: 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará em 

conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes envolvidos no 

processo Ensino-aprendizagem. 

Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – EARTE- aprovado pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos se dividirão nas modalidades síncronas 

e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas do Gsuite. 

Aulas síncronas dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que levem o aluno a 

perceber em sua realidade potenciais objetos de pesquisa. Aulas assíncronas abordando atividades 

individuais ou em grupo com orientação prévia dos professores com fins a produção de um projeto de 
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pesquisa.  

As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e do/a docente, em 

tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, dar-se-ão pelo AVA 

(ava.ufes.br),pela plataforma do Google Meet de videoconferência, pelo ambiente virtual do Classroom, 

e pelo Google Apresentações, Google Jamboard. Tais atividades síncronas respeitarão o percentual 

mínimo de 25% da carga horária total da disciplina. 

As atividades assíncronas, que não acontecerão em tempo real, organizar-se-ão por meio do ambiente do 

Classroom pela Pasta da turma, utilizando o AVA, Google Drive, Google Docs e Google Forms. 

Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se julgar necessário durante o 

semestre. 

 

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 

A avaliação será contínua e formativa. Serão utilizadas estratégias divididas entre tempo universidade e 

tempo comunidade. Dentre essas estratégias estão a elaboração de relatórios; realização de atividades 

individuais e a confecção de trabalhos teóricos acerca dos conceitos fundamentais discutidos na 

disciplina. A definição dos instrumentos será discutida com os estudantes uma vez que eles também são 

sujeitos do processo ensino-aprendizagem.  

Bibliografia básica: 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 

conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Repensando a Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense, 

1986. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas ,1995. 

Bibliografia complementar: 

CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério G. Didática de ciências: o ensino-aprendizagem 

como investigação. São Paulo: Ed. FTD, 1999. 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de Ciências - unindo a pesquisa e a prática. Cengage 

Learning Editores, 2004. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Um desafio para a didática: experiências, vivências, pesquisas. 2. 

ed. -. São Paulo: Loyola, 1991 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

PEREIRA, Júlio César R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as ciências da 

saúde, humanas e sociais. 3. ed. São Paulo: Edusp: FAPESP, 2001 

Cronograma: 

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com o Tempo Universidade. 

Etapa 1: Apresentação da disciplina, nivelamento dos estudantes, levantamento das demandas acerca 

dos projetos de pesquisa.  

Etapa 2: Elementos de projetos científicos: introdução e referencial teórico. 

Etapa 3: Elementos de projetos científicos: objetivo e metodologia. 

Etapa 4: Elementos de projetos científicos: resultados esperados e considerações finais. 
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Etapa 5: Síntese e apresentação de projetos científicos: resumo e pôster. Avaliação da disciplina. 
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