
EMENTA DE DISCIPLINA
Disciplina: LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Ementa: Desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  relativas  ao
trabalho docente. Atividades de ação e reflexão na prática educativa diante
das atividades propostas pelas disciplinas específicas. Iniciação à metodologia
científica. Prática de redação de textos acadêmicos.

Código: HCS005

Curso: Ciências Sociais Carga Horária: Teóricas: 30 / Práticas: 30 / Total: 60

Professor: João Francisco Kleba Lisboa (jfklisboa@gmail.com  )  

Validade: 1º Semestre de 2019 Horário: Segunda-feira 7h30-11h30

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Objetivos 
Refletir  sobre  as  condições  da  produção  acadêmica  no  campo  das  ciências  sociais.  Identificar  e
apresentar plataformas de pesquisa, exercitar a leitura, a escrita, a formulação de problemas de pesquisa
e as estratégias para apresentação de resultados de pesquisa.

Metodologia
Aulas expositivas e dialogadas; elaboração de trabalhos individuais e/ou em grupos; seminários, leitura e
produção de textos.

Programa  (Obs: a disciplina  consistirá  em 4  Unidades,  cada  uma com notas  advindas  de  pequenos
trabalhos realizados ao longo do semestre, que resultarão na média final individual). 

1ª Aula – / – Apresentação do Programa da disciplina, do professor e da turma. Discussão sobre Plágio.
Texto base: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.  Nem tudo que parece é: entenda o que é plágio.
Cartilha elaborada pela Comissão de Avaliação de Casos de Autoria (biênio 2008-2010).  Niterói:  UFF,
Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), Departamento de Comunicação Social.
http://www.noticias.uff.br/arquivos/cartilha-sobre-plagio-academico.pdf

UNIDADE 1 – PUBLICAÇÕES, ARTIGOS, FICHAMENTO, RESUMO
(1ª nota)

2ª Aula – / – Publicações científicas: escolher uma publicação científica na área das Ciências Sociais (CS)
no Portal  de  Periódicos  da  CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br),  ir  no site  oficial  da  Revista,
apresentá-la (ano e local de origem, perfil, missão, periodicidade, Qualis etc.), apresentar um número
como exemplo (Sumário, Apresentação, Dossiê Temático etc.).
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3ª Aula – / – Artigo científico:  escolher um artigo científico dentro do volume indicado; apresentar o
autor, seu Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br), o resumo e as conclusões do artigo.

4ª Aula – / –- Fichamento e resumo.
Texto base:  FRANCELIN,  Marivalde Moacir.  Fichamento como método de documentação e estudo. In
SILVA,  José  Fernando  Modesto  da;  PALETTA,  Francisco  Carlos  (Orgs.).  Tópicos  para  o  ensino  de
biblioteconomia: volume I. São Paulo: ECA-USP, 2016.
http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002749741.pdf

5ª Aula – / – Fichamento e resumo II.  Entrega por escrito de fichamento/resumo de um texto (livro)
clássico das CS, a definir. 
  

UNIDADE 2 – RESENHA
(2ª nota)

6ª Aula – / – Fundamentos da resenha acadêmica (científica).
Texto  base:  LÉTOURNEAU,  Jocelyn.  Como  fazer  uma  resenha  de  leitura.  In:  Ferramentas  para  o
pesquisador iniciante. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 19-35

7ª Aula – / – Resenha: Escolher uma Resenha de livro publicada em Periódico de CS e apresentá-la. 

8ª Aula - / - Atividade em grupo: trazer resenhas de jogo, filme, disco, peça teatral, romance, evento etc.
Elaborar uma resenha desse tipo.

9ª Aula – / – Resenha II: Entrega da resenha de uma monografia defendida no curso de CS da UFPR.  

UNIDADE 3 – PESQUISA E PROJETO
(3ª nota)

10ª Aula – / – Projeto de Pesquisa I 
Texto  base:  DEL-MASSO,  Maria  Candida  Soares.  Metodologia  do  Trabalho  Científico:  aspectos
introdutórios. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012 (até a p. 34).
https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/179643/1/unesp-nead_reei1_ee_d08_tc.pdf

11ª Aula – / – Vida Acadêmica
Texto base:  SÁEZ,  Oscar  Calavia.  Cenas da vida  acadêmica.  In:  Esse obscuro objeto da pesquisa:  um
manual de método, técnicas e teses em Antropologia. 1ª ed. Edição do autor. Ilha de Santa Catarina,
2013.
https://noticias.ufsc.br/files/2013/09/Esse-obscuro-objeto-da-pesquisa.pdf

12ª Aula – / – Projeto de Pesquisa II
Texto base: SÁEZ, Oscar Calavia. O projeto de tese. In:  Esse obscuro objeto da pesquisa: um manual de
método, técnicas e teses em Antropologia. 1ª ed. Edição do autor. Ilha de Santa Catarina, 2013.
https://noticias.ufsc.br/files/2013/09/Esse-obscuro-objeto-da-pesquisa.pdf

Avaliação: Escrever uma justificativa ou introdução de tema (projeto) de pesquisa, ou ainda: desenvolver
um resumo ou banner para apresentação em evento científico.

UNIDADE IV – PRÁTICA EDUCATIVA
(4ª nota)

13ª, 14ª e 15ª Aulas - / - Micro-aulas em grupo:  As áreas das CS (Antropologia, Arqueologia, Ciência
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Política,  Sociologia,  Licenciatura),  suas  Associações  Científicas,  principais  eventos,  publicações  (e  na
UFPR). 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO

 A  avaliação  poderá  conter  as  seguintes  formas:  Fichamento  de  textos;  Participação  em  sala;
Apresentação de seminários; Prova dissertativa; Produção de trabalho escrito.

A aprovação está condicionada a frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina e
enquadramento em uma das seguintes condições:

I - aproveitamento com Nota Final (NF) igual ou superior a 70, o que caracteriza a 
aprovação direta;
II - aproveitamento com Nota Média Final (NMF) igual ou superior a 50,0, resultante da 
média aritmética simples entre a Nota Final (NF) e a Nota do Exame Final (NEF), o que 
caracteriza a aprovação com avaliação final.

Qualquer uma das situações abaixo resulta em reprovação:

I  -  frequência  inferior  a  75%  da  carga  horária  da  disciplina,  o  que  caracteriza  a
reprovação por falta;
II - obtenção de Nota Média Final (NMF) inferior a 50,0, o que caracteriza a reprovação 
por nota.
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