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PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos - UAEEGEO 

Curso: Pós-graduação em Geografia  

Disciplina: GEOJ0135 - NORMAS TÉCNICAS DE REDAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE 
TRABALHOS ACADÊMICOS - Turma: A (2021.1) 

Carga horária semestral: 32h Teórica: 20 Prática: 12h 

Semestre/ano: 01/2021 

Professor (a): Pedro França Junior 

II. Ementa 
Conceituação e desmitificação do termo Pesquisa. Peculiaridades e Finalidades da 
Pesquisa na área da Geografia. Plágio e suas implicações. Delineamento do Projeto de 
Pesquisa. Critérios de Classificação das Pesquisas. Relatório de Pesquisa e possíveis 
impactos de seus Resultados. Normalização de Trabalhos Técnico-Científicos. 

III. Objetivo Geral 

• Conceber a pesquisa como princípio científico e educativo e, por conseguinte, a geografia 

como ciência a partir de uma abordagem crítica e metodológica. Promover a inserção dos 
acadêmicos no universo da pesquisa considerando os princípios metodológicos e 
éticos que devem nortear as investigações; 

• Conhecer e correlacionar os fundamentos, os métodos e as técnicas de coleta e 
análise de dados presentes nas pesquisas em geografia; 

• Discutir e procurar compreender as fases de elaboração e as variáveis envolvidas 
no desenvolvimento de pesquisas nessa área; 

Ensaiar a elaboração própria. 
IV Conteúdo Programático 
 

1- O que é pesquisa científica?  
2- Práticas de pesquisa na ciência Geográfica; 
3- Práticas de avaliação de trabalhos científicos; 
4- Organização e produção de dissertações, teses e artigos.  
5- Normas Técnicas da Redação Científica 
6- Normas da ABNT, revistas e eventos. 

 

 

V. Metodologia 
Os temas e conteúdos serão abordados em atividades teóricas e práticas, de forma a 
proporcionar a interação e o debate. As aulas serão ministradas de forma 
expositiva/dialogada, com o uso de leituras orientadas, sistematização e resenhas da 
bibliografia utilizada. Os trabalhos práticos orientados serão: construção de projetos e 
artigos científicos. 
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VI. Processos e critérios de avaliação 
Análises de trabalhos acadêmicos; Seminário; participação. 

VII. Local de divulgação dos resultados das avaliações 
As avaliações serão desenvolvidas no transcorrer da disciplina e será avaliado o 
desempenho do estudante e sua assiduidade e comprometimento com os trabalhos. 

VIII bibliografia Básica: 
 
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 151p. 

 

CARMO-NETO, D. Metodologia científica para principiantes. 3.ed. Salvador: American 
World Press, 1996. 

 

DIETERICH, H. Novo guia para a pesquisa científica. Tradução de Eliete Ávila Wolff. 
Blumenau, SC: ed. da FURB. 1999. 263p. 

 

Complementar: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023. Rio de Janeiro. Endereço 
eletrônico: www.abnt.org.br. 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724. Rio de Janeiro. 
Endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520. Rio de Janeiro. 
Endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 

 

CARVALHO, A. M. et al. Aprendendo metodologia científica. São Paulo: Editora, 2000. 
 

CARVALHO, M. C. M. de. Construindo o saber - metodologia científica: fundamentos 
e técnicas. 8.ed. Campinas,SP: Papirus. 1998. 175p. 
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CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 2000. 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 118p. 

FRANÇA, J. L. Manual para normalização. 4.ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 
213p. 

 

PESSÔA, V. L. S. MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS: 
material para fins didáticos. Parte I. Uberlândia, MG. 2010. 

 

PESSÔA, V. L. S. MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS: 
material para fins didáticos. Parte II. Uberlândia, MG. 2010. 

 

X. OBSERVAÇÕES: 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação 

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1122, de 9 de novembro de 2012 

 
Capítulo IV 

Seção I, Da Verificação da Aprendizagem, Art. 79 

 
§ 2º Será aprovado na disciplina ou no eixo temático/módulo o estudante que obtiver nota final igual 

ou superior a seis vírgula zero (6,0) [em vigor a partir do 2º semestre letivo de 2013] e frequência igual ou 
superior a setenta e cinco por cento (75%) da carga horária da disciplina ou do eixo temático/módulo, 
observado o disposto no artigo 83. 

 
Seção IV 

Da Frequência 

Art. 83. Será obrigatória ao estudante a frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) da carga 
horária de cada disciplina ou eixo temático/módulo, nos cursos presenciais, com exceção das disciplinas ou 
dos eixos temáticos/módulos de estágio curricular obrigatório, cuja carga horária definida no PPC de cada 
curso deverá ser cumprida na totalidade. 

§ 1º O registro da frequência às aulas será de responsabilidade do professor da disciplina ou do eixo 
temático/módulo, sob a supervisão da coordenadoria de curso. 

§ 2º Compete ao professor registrar a frequência dos estudantes no diário de classe disponibilizado pelo 
sistema acadêmico e informá-la sempre que for solicitada pelo estudante. 

Art. 84. Será obrigatória ao estudante a frequência de participação mínima de setenta e cinco por cento 
(75%) do total das atividades presenciais e não presenciais previstas na disciplina ou no eixo 
temático/módulo, nos cursos a distância. 

§ 1º O registro da frequência de participação será de responsabilidade do professor da disciplina ou do eixo 
temático/módulo, sob a supervisão do polo a que está vinculado o estudante. 

§ 2º Compete ao professor registrar a frequência de participação no diário de classe disponibilizado pelo 
sistema acadêmico e informá-la sempre que for solicitada pelo estudante. 

 
FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 
Todos os trabalhos propostos deverão seguir as normas da ABNT. 
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Data Jataí, 12 de março de 2021. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Prof. Pedro França Junior 
 


