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4. CONTEÚDO: 

4.1. Metodologia do estudo 

4.1.1. Identificação de idéias (central, principal, secundárias, pormenores); 

4.1.2. Procedimentos para seminários; 

4.1.3. Esquema e Resumo; 

4.1.4. Procedimentos para produção de material, tais como: artigos, palestras e 
relatórios. 

4.2.Produção de conhecimento 

4.2.1. A pesquisa no trabalho científico; 

4.2.3. Procedimento acadêmico formal e sua diferença do procedimento do senso 
comum; 

4.2.4. Fronteiras e limites históricos do conhecimento humano; 

4.2.5. Caracterização do conhecimento científico; 

4.2.6. Natureza teórica e prática da pesquisa científica; 

4.2.7. A importância da escolha do tema e sua relação com a revisão bibliográfica; 

4.2.8. Etapas na elaboração da pesquisa bibliográfica. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1.Aulas expositivas. 
5.2.Leituras de texto. 
5.3.Debates. 
5.3.Seminários. 

 

6. AVALIAÇÃO 

 A avaliação de aprendizagem será efetuada conforme o regulamento da verificação 
do rendimento escolar estabelecido pela Resolução N°043/95 da UFPI. Compreende, 
portanto, os aspectos do aproveitamento e da assiduidade do aluno. Ao longo do 
curso, serão realizadas três avaliações parciais e um exame final. Para obter 
aprovação, o aluno deverá alcançar média aritmética igual ou superior a 7 (sete) nas 
avaliações parciais (aprovação por média) ou igual ou superior a 6 (seis) no caso de 
submeter-se ao exame final. Quanto à assiduidade, o aluno deverá obter para 
aprovação freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária da disciplina, conforme o art. 2°, parágrafo único da Resolução N°043/95. 
Não haverá abono de faltas, ressalvadas os casos previstos em legislação específica.        
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Obs: o referencial bibliográfico acima apresentado contempla, sobretudo, o aspecto 
formal – o procedimento formal para a execução de projetos, artigos, seminários etc.. 
Outros textos que expõem o processo metodológico serão oferecidos para o 
andamento da disciplina. 


