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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO II - 2021 

 

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: Integração Ensino, Pesquisa e Extensão II 

Carga horária: 32 Teórica – 32  Prática – 0 

Natureza: Obrigatória (para Bolsistas)  Nº de vagas: Não se aplica 

 

PROFESSORES 

 

1. COORDENADOR(A) 

 

Prof. Dr. Marco Augusto Machado Silva  

Setor: Clínica e Cirurgia 

E-mail: silvamam@ufg.br 

 

 

2. COLABORADOR 

Prof. Dr. Leandro Guimarães Franco 

Setor: Clínica e Cirurgia 

E-mail: lg.franco@ufg.br 

 

 

EMENTA 

A disciplina possui respaldo e fundamenta-se na Resolução conjunta - 

CONSUNI/CEPEC nº 01/2017, que trata da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Esta é uma 

disciplina obrigatória para todos os bolsistas (CAPES, CNPq, UFG, FAPEG e outras), sendo ofertada 

em caráter não obrigatório a discentes não bolsistas. A realização das atividades pelo discente serão 

sempre supervisionadas pelo orientador, em primeiro plano, e pelos professores responsáveis pelas 

disciplinas e pelos projetos aos quais serão inseridos. 

 

OBJETIVO 

1. GERAIS 

A disciplina deverá proporcionar ao estudante a participação em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na graduação e na educação básica. 

 

2. ESPECÍFICOS 

• Preparar e ministrar aulas teóricas e/ou práticas em disciplinas regulares da graduação (no 

âmbito da UFG) e em escolas públicas de ensino fundamental e médio, considerando as áreas do 

conhecimento associadas a suas atividades de pesquisa; 
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• Participar de programas de monitoria e tutoria, de projetos de ensino e pesquisa para estudantes 

de graduação e pós-graduação lato sensu, promovidos pela UFG; 

• Desenvolver atividades de ensino e/ou orientação no âmbito da UFG, associadas a grupos de 

estudo, grupos de pesquisa, grupos de ensino, projetos de extensão, seminários e minicursos. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO 

Serão avaliados o Plano de Trabalho (Formulário de Atividades Propostas) e do 

Relatório de Atividades desenvolvidas (Formulário de Atividades Desenvolvidas) comunicando os 

conceitos (aprovado com A, B e C ou D-reprovado) das atividades à secretaria do programa para 

fins de registro. Todas as aulas, reuniões e avaliações serão realizadas mediante plataforma de 

videoconferência (Google Meet), de maneira síncrona. O link das aulas/reuniões será 

disponibilizado no SIGAA e na página da disciplina na plataforma Google Sala de Aula. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Os encontros serão realizados por videoconferência e poderão ser acessados pelos 

discentes por microcomputador, laptop, tablet, smartphone ou outros recursos digitais. Serão 

utilizados softwares e aplicativos para apresentação de slides, como Microsoft Powerpoint, Keynote, 

PPT Viewer ou análogos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação constarão de frequência, entrega dos formulários, comprovação 

de realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão, e apresentação oral das atividades 

realizadas, conforme as determinações explanadas a seguir: 

1. No início da disciplina o estudante elaborará em conjunto com o(a) orientador(a), um Plano de 

Plano de Trabalho (Formulário de Atividades Propostas, disponível no link 

https://ppgca.evz.ufg.br/p/19555-documentos-para-integracao-ensino-e-pesquisa), em que deve 

constar as atividades a serem desenvolvidas no âmbito de ensino, pesquisa e extensão. Após 

elaboração, o formulário deve ser enviado para o e-mail do docente coordenador da disciplina 

(silvamam@ufg.br) pelo discente, com cópia para o orientador, até a data estipulada no 

cronograma da disciplina. Não será considerada submissão de formulários sem cópia para o 

orientador; 

2. Ao final da disciplina o discente deverá: (1) entregar pelo e-mail do docente coordenador da 

disciplina o Formulário de Atividades Desenvolvidas (disponível no link 

https://ppgca.evz.ufg.br/p/19555-documentos-para-integracao-ensino-e-pesquisa) até o prazo 

limite estipulado; (2) apresentar as atividades desenvolvidas de acordo como formulário, sendo a 

apresentação oral, mediante plataforma de videoconferência e em data preestabelecida. O envio 

do formulário deverá ser realizado pelo discente, com cópia para o orientador, até a data 

estipulada no cronograma da disciplina. Não será considerada submissão de formulários sem 

cópia para o orientador; 

3. Serão computadas 2 (duas) frequências: (1) na aula inaugural; (2) e dia das apresentações. A 

carga horária total da disciplina será de 32 horas; 

4. Critérios de avaliação, pesos e conceitos: 
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CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

CONCEITOS 

A B C D 

Frequência 100% 100% 50% 0% 

Entrega dos 

formulários  

Sim, no prazo 

estipulado 

Sim, no prazo 

estipulado 

Sim, fora do prazo 

estipulado 
Não 

Apresentação oral Sim Sim Sim Não 

Comprovação de 

Atividades em: 

 

Ensino Sim 

Comprovação de 

atuação em duas 

atividades 

Comprovação de 

atuação em duas 

atividades 

Atuação em apenas 

uma das atividades 

ou não entrega de 

um ou ambos os 

formulários 

Pesquisa Sim 

Extensão Sim 

 

 

HORÁRIO E LINK ONLINE 

Os encontros ocorrerão sempre às sextas-feiras, em datas previamente definidas e 

disponibilizadas no cronograma da disciplina, às 14:00. O link será fornecido via e-mail, SIGAA e 

plataforma Google Sala de Aula da disciplina ao início do semestre letivo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*  

01 – Aula inaugural 

02 – Prazo inicial para entrega dos Formulários de Atividades Propostas e Desenvolvidas 

03 – Prazo final para entrega do Formulário de Atividades Propostas 

04 – Prazo final para entrega do Formulário de Atividades Desenvolvidas 

05 – Apresentação das Atividades Desenvolvidas 

* Sujeito a alterações ao longo do semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
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Acadêmica. Vinhedo, SP. Scripta Editora. 

3. Volpato GL (2007b) Ciência: da Filosofia à Publicação. 5ª. Ed. São Paulo, SP. Cultura Acadêmica. 

Vinhedo, SP. Scripta Editora. 

4. Volpato GL (2006) Dicas para Redação Científica. 2ª. Ed. Bauru, SP. Joarte Gráfica e Editora. 

5. Volpato GL (2003) Publicação Científica. 2ª Ed. Botucatu, SP. Tipomic Gráfica e Editora. 

6. https://researcheracademy.elsevier.com/writing-research/writing-skills 

7. https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-editors-will-take-

seriously 
 

 

Goiânia, 5 de abril de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Marco Augusto Machado Silva 

Coordenador da Disciplina 


