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Assinatura  

 

 

EMENTA 

Reflexão acerca da imposição do modelo científico experimental para a produção de conhecimento na área de Linguística e 

Literatura, contemplando métodos de pesquisa no campo da linguagem e nos estudos literários, bem como estrutura e normativas 

para elaboração de textos acadêmicos.   

 

OBJETIVOS  

GERAIS:  

• Colaborar para a formação de uma consciência crítica e ética acerca da pesquisa acadêmica.  

• Auxiliar o discente na escritura do projeto de pesquisa, em articulação com o professor orientador. 

 

ESPECÍFICOS:  

• Conscientizar sobre fazer intelectual enquanto desenvolvimento e apropriação de uma técnica de trabalho. 

• Perceber a condição do saber como instrumento de poder. 

• Esclarecer sobre o plágio acadêmico enquanto violação ética e jurídica.  

• Discutir questões relativas à ética em pesquisa com seres humanos, informando sobre os procedimentos institucionais 

junto ao CEPS. 

• Fornecer apoio teórico e prático na realização dos projetos de pesquisa. 

• Organizar e realizar o Seminário Interdisciplinar de Pesquisa.  

 

METODOLOGIA  

 

• Encontro coletivo para apresentação dos objetivos e métodos da disciplina. 

• Orientações individuais. 

• Avaliação. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação será realizada parceria com o orientador, contando dois créditos da disciplina. Os outros dois créditos serão dados em 

consideração do: 

• projeto de pesquisa; 

• apresentação no Seminário Interdisciplinar de Pesquisa. 

Critérios de avaliação da aprendizagem:  

• frequência e pontualidade, incentivando o respeito individual ao trabalho coletivo realizado na universidade pública;  

• clareza e coerência na apresentação de ideias;  

• argumentação fundamentada; 
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• respeito às normas cultas da língua escrita portuguesa, em sua variação brasileira.  

 

Os créditos de avaliação teóricas serão conferidos da seguinte forma: 

• 1 crédito de 0 a 10, referente à nota dada pelo orientador ao projeto de pesquisa; 

• 1 crédito de 0 a 10, referente à apresentação no SIP; 

• 2 créditos de 0 a 10, referente ao desenvolvimento do projeto de pesquisa;  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

• O trabalho intelectual como desenvolvimento de uma técnica de trabalho 

• Diversas concepções de método na área das Letras 

• Plágio e falsificação da pesquisa 

• Ética em pesquisa com seres humanos 

• Fronteiras disciplinares 

• Citações diretas, citações indiretas, paráfrase 

• Normas ABNT de citações e referências 

• Modelo para realização de projetos científicos. 
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CALENDÁRIO  

 

13/08: 1º encontro (Apresentação do curso e sistemática de orientações).  

20/08: 2º encontro: orientações individuais. 1, 2, 3, 4, 5 

27/08: 3º encontro: orientações individuais. 6, 7, 8, 9, 10 

03/09: 5º encontro: orientações individuais.11, 12, 13, 14, 15 
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10/09: 6º encontro: orientações individuais.1, 2, 3, 4, 5 

24/09: 7º encontro: orientações individuais. 6, 7, 8, 9, 10 

01/10: 8º encontro: orientações individuais. 11, 12, 13, 14, 15 

08/10: 9º encontro: orientações individuais. 1, 2, 3, 4, 5 

22/10: 10º encontro: orientações individuais. 6, 7, 8, 9, 10 

29/10: 11º encontro: orientações individuais. 11, 12, 13, 14, 15 

05/11: 12º encontro: orientações individuais. 1, 2, 3, 4, 5 

12/11: 12º encontro: orientações individuais. 6, 7, 8, 9, 10 

19/11: 13º encontro: orientações individuais. 11, 12, 13, 14, 15 

26/11: 14º encontro: orientações individuais: organização e elaboração do programa e caderno de resumos do SIP. 

 -- /12: 15º encontro: SIP / (data a definir).  

 

 

 


