
AVISO
Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para
estudo e pesquisa dos alunos da disciplina Evolução da Física
(UFABC) e demais interessados no tema.

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados
pelo professor. Em alguns dos slides, são citados trechos
integrais dos textos.

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins
sem a devida autorização é PROIBIDA, estando sujeitas à
acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas.

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre
uma boa prática de estudo e pesquisa.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH

Universidade Federal do ABC – UFABC

breno.moura@ufabc.edu.br
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Aula 01

■ Apresentação da disciplina

■ Definição de grupos e temas de pesquisa
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Ementa

Desenvolvimento de projeto teórico, experimental ou 
computacional a ser desenvolvido sob a orientação de um ou 
mais professores.

TPI: 0-2-10
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Objetivo

Desenvolver habilidades em elaborar e conduzir um projeto de
pesquisa, sob a supervisão de um orientador.
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Bibliografia
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Avaliação

■ 4 (quatro) etapas do projeto;

■ 1 (uma) apresentação do projeto;

■ 1 (um) projeto final;

■ 1 (uma) avaliação substitutiva, se necessário.

■ 1 (uma) avaliação de recuperação, se necessário.
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Cronograma
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05/06

Apresentação da disciplina

Proposição de equipes de trabalho/ Sugestão de temas de 

pesquisa

12/06

Tipos e temas de pesquisa

Etapa 1: Definição e entrega do tema do projeto de pesquisa 

(em sala)

19/06 O problema, o objetivo e a justificativa de pesquisa

26/06
Metodologia, exequibilidade, implicações e resultados 

esperados do projeto de pesquisa

03/07

As fontes de pesquisa

Etapa 2: Entrega do tema, problema, objetivo e justificativa 

(máximo 2 páginas)



Cronograma
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10/07
Redação e estrutura de um projeto de pesquisa – parte 1

Resumo, Palavras-chave, Introdução, Objetivo.

17/07

Redação e estrutura de um projeto de pesquisa – parte 2

Embasamento teórico, Metodologia, Cronograma, 

Resultados esperados, Referências

Etapa 3: Entrega da metodologia, cronograma e implicações 

(máximo 2 páginas)

24/07 Análise do andamento dos projetos de pesquisa

31/07 Apresentação do projeto final



Cronograma
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07/08 Apresentação do projeto final

14/08 Apresentação do projeto final

21/08
Etapa 4: Entrega do projeto final (máximo 10 páginas) 

Avaliação Substitutiva (Resolução Consepe nº 181)

15/05 Conferência de conceitos



Perguntas e Respostas

■ Já faço ou fiz uma Iniciação Científica na UFABC ou em outra 
instituição. Posso utilizar o mesmo projeto? Isso significa que 
não precisarei fazer mais nada?

R: Pode utilizar os dados do projeto atual ou anterior. Contudo, isso 
não implica que os elementos do projeto não serão analisados 
criteriosamente e que o aluno estará dispensado de comparecer às 
aulas e de cumprir todas as exigências da disciplina. Não é 
recomendado que você utilize o projeto de outra pessoa, pois será 
cobrado conhecimento profundo dos assuntos nele contidos.
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Perguntas e Respostas

■ Preciso de um orientador para o meu projeto? Qual será o 
envolvimento dele(a) no projeto?

R: Sim. O envolvimento dele(a) no projeto dependerá apenas de 
sua relação com ele(a). Ele(a) poderá te ajudar a refletir sobre o 
projeto e auxiliar na finalização de cada etapa, mas não é 
obrigatório. A ele(a) não será atribuída nenhuma tarefa.

12



Perguntas e Respostas

■ Devo fazer o projeto individualmente ou em grupo?

R: As duas opções são permitidas.
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Pesquisa

■ O que te leva a pesquisar algo?

■ O que é fazer uma pesquisa?

■ Qualquer pergunta leva a uma pesquisa?

■ Existem critérios para definir o que é uma pesquisa?
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Pesquisas

15

www.pnas.org/content/111/33/11932.short

Física

Literatura

https://www.youtube.com/watch?v=nm_klOMto4o

Biologia

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088458

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078273

http://www.pnas.org/content/111/33/11932.short
https://www.youtube.com/watch?v=nm_klOMto4o
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088458
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078273


Física

"Duração da micção não muda com o tamanho do corpo”

(revista Proceedings, da Academia Nacional de Ciências)

Estudo: Os pesquisadores testaram o princípio biológico de que quase todos os
mamíferos urinam em cerca de 21 segundos.

Aplicação: De acordo com os cientistas, o estudo pode ajudar a diagnosticar
problemas urinários em animais. Além disso, pode inspirar a concepção de 

sistemas hidrodinâmicos escaláveis baseados naqueles da natureza.
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Literatura

A palavra "huh?" é universal? A infra-estrutura de conversação e a 
evolução convergente de itens linguísticos

(no site científico PLoS One)

Estudo: Os cientistas receberam o prêmio por descobrir que a palavra
"huh?" (ou seu equivalente) existe em todas as línguas.

Aplicação: Segundo os pesquisadores, o estudo reforça modelos
evolutivos de mudança de linguagem, bem como sugere que a infra-

estrutura de uma conversação pode conduzir a evolução cultural 
convergente de itens linguísticos.
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Biologia

Andando como os dinossauros: Galinhas com rabos artificais
fornecem pistas sobre locomoção theropod não-aviária

(no site científico PLoS One)

Estudo: Os cientistas perceberam que, quando anexaram uma vara
na extremidade traseira de um frango, o frango caminhou de uma

maneira semelhante aos dos dinossauros.

Aplicação: O estudo sugere que, a partir de manipulações
experimentais, os pássaros podem ganhar habilidades de 

locomoção importantes que não foram anteriormente exploradas. 
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Tarefa

■ Definir três possíveis temas de pesquisa.

■ Buscar um orientador (para definir em três semanas).
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