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EMENTA DE DISCIPLINA 
Codigo HCS005 Carga Horária 

Disciplina LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS Teóricas Práticas Estágio Total 

Ementa A profissionalização das ciências e seus efeitos sobre o ensino 
acadêmico. Leitura de texto acadêmico. Formas de apresentação 
do texto acadêmico. Fichamentos e resenhas. Formulação de 
problema de pesquisa. Levantamento bibliográfico. Produção de 
texto acadêmico. Elaboração de resumos e painéis. Planejamento 
e elaboração de seminários. 

30 30 - 60 
Pré-Requ  
 

DOCENTE(S) 
Professor(a)  ALEXANDRO DANTAS TRINDADE 

Assist/Monitor  

VALIDADE 

Validade 1º semestre / 2020 Horário Sexta-feira 
7h30 – 11h30 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Objetivo  

 
Programa 

Esta disciplina tem como objetivo fornecer uma educação científica ao estudante de ciências sociais. O habito da 
pesquisa é elemento essencial na formação do cientista social, independente da área a ser escolhida bem como 
da habilitação (se bacharelado ou licenciatura). 
 
Nesse sentido, a disciplina visa fornecer instrumentos teóricos e, sobretudo, práticos, e permitir a reflexão em 
torno dos limites e alcances que estes tem acerca dos mais diversos temas possíveis de serem pesquisados. 
 
A transformação de um tema de grande repercussão pública (violência urbana, exclusão social, racismo, 
bullying, sexismo, etc) em um problema sociológico é, talvez, uma das mais difíceis e ao mesmo tempo 
desafiadoras atividades que um cientista social deve exercer. E cada tema apresenta desafios analíticos e 
metodológicos específicos, os quais muitas vezes são “descobertos” ao longo de uma intensa jornada de leituras 
e coleta de materiais. 
 
Paralelamente às leituras e discussões em sala de aula, os alunos deverão elaborar um projeto de pesquisa e/ou 
de docência, isto é, um conjunto de planos de aula em ciências sociais para o ensino médio.  
Assim, outro objetivo proposto nesta disciplina é evidenciar a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. 
 
Por fim, busca-se compreender e exercitar as principais atividades acadêmicas: leitura, escrita, elaboração de 
problemas de pesquisa e identificação dos métodos de análise e modos de argumentação. 
 
Tópicos a serem apresentados: 
1. Formulação de problema de pesquisa 
2. A Construção do objeto sociológico 
3. Levantamento bibliográfico: meio físico e meio digital 
4. Plágio e auto-plágio 
5. Estratégias de leitura e análise de textos acadêmicos 
6. Elaboração de fichamentos e resenhas 
7. Redação de texto acadêmico 
8. Elaboração de resumos e painéis 
9. Planejamento e apresentação de seminários 
10. Elaboração de planos de aulas e sequências didáticas 
 

Calendário  
 

Atividades 
 

Bibliografia 
Básica  

 
Bibliografia 

Complementar 
 

 
 
 

Aula Data Conteúdo programático e bibliografia 

 13/03 Apresentação da ementa 

1 20/03 Formulação de problema e Escolha do Tema 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Lisboa: Editorial Presença, 2007.  (Cap. I 
e II) 

2 27/03 A construção do objeto sociológico 
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
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Formas de 
Avaliação 

(Cap. II) 

3 03/04 Levantamento bibliográfico: meio físico e meio digital 
 
ECO, Umberto. “A pesquisa do material”. In: Como se faz uma tese.  
LÉTOURNEAU, Jocelyn. “Como de documentar na era eletrônica”. In: 
Ferramentas para o pesquisador iniciante. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 
37-97. 

 10/04 Feriado – Páscoa 

4 17/04 Plágio e auto-plágio 
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: Universidade Federal Fluminense, 
Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), Departamento de 
Comunicação Social. Disponível em: 
http://www.uff.br/biologiauff/index_arquivos/CARTILHAplagio.pdf. Acesso 
em: 24/02/2012. 
 

5 24/04 Estratégias de leitura e análise de textos acadêmicos 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 
Cortez, 2007. (p. 49-66)  
 
FONSECA, Claudia. Quando cada caso não é um caso. Revista da Associação 
Nacional de Pesquisa em Educação. São Paulo: ANPED, n.10, p. 58 – 78, 
jan./abr. 1999 

 01/05 Dia das Trabalhadoras e Trabalhadores 

6 08/05 Elaboração de fichamentos e resenhas 
LÉTOURNEAU, Jocelyn. “Como fazer uma resenha de leitura”. In: Ferramentas 
para o pesquisador iniciante. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 19 - 35  
 
ECO, Umberto. “O plano de trabalho e o fichamento”. In: Como se faz uma 
tese.  
 
VIANNA, Catarina Morawska. Uma etnografia dos ricos em São Paulo. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 28, n. 81, p. 240-244, 2013. 

 15/05 Seminário Nacional Sociologia & Política 

7 22/05 Redação de texto acadêmico 
LÉTOURNEAU, Jocelyn. Capítulos 13 e 14. In: Ferramentas para o pesquisador 
iniciante. São Paulo: Martins Fontes, 2011.  
MARCONI, Marina de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia 
científica.  

8 29/05 Elaboração de resumos e painéis 
 

09 05/06 Planejamento e apresentação de seminários 
 

10 12/06 Elaboração de planos de aulas e sequências didáticas 
 

11 19/06 Atividade teórico-prática em escolas públicas (Horas Práticas) 

 26/06 Atividade teórico-prática em escolas públicas (Horas Práticas) 

12 03/07 Atividade teórico-prática em escolas públicas (Horas Práticas) 

 10/07 Exame Final 
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