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Projeto Dirigido 
2º Quadrimestre de 2018 
Prof. Breno Arsioli Moura – CCNH 
breno.moura@ufabc.edu.br 
Sala 643-3 – Atendimento: terças-feiras, das 14 às 15h. 
 

PLANO DE ENSINO 
EMENTA 
Desenvolvimento de projeto teórico, experimental ou computacional a ser desenvolvido sob a orientação de 
um ou mais professores. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Etapas do projeto (3) – Conceitos de A a F para cada uma 
 Critérios: domínio da língua portuguesa, clareza na escrita e cumprimento do proposto em cada 
etapa. 
 
Apresentação do projeto (1) – Conceito de A a F 

Critérios: domínio da língua portuguesa, domínio dos temas, assuntos e etapas do projeto, 
cumprimento do tempo determinado para a apresentação (será definido posteriormente, com base 
no número de apresentações). 

 
Projeto final (1) – Conceito de A a F 

Critérios: domínio da língua portuguesa, estrutura e conteúdo do projeto, com base nas discussões 
em sala e leituras. 

 
Avaliação substitutiva (1) – Conceito de A a F 

Apenas para quem perdeu as etapas 1, 2 ou 3, com apresentação de justificativa. A avaliação será 
escrita, realizada individualmente. 
 

Avaliação de recuperação (1) – Conceito de A a F 
 Apenas para aqueles com conceito D ou F. Contatar o professor, para marcação futura da avaliação. 
 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

DATA ATIVIDADE 

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 problema, objetivo e justificativa (máximo 2 páginas). 
Definição do orientador. 

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) 
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24/07 Análise do andamento dos projetos de pesquisa 
31/07 Apresentação do projeto final 
07/08 Apresentação do projeto final 
14/08 Apresentação do projeto final 

21/08 
Etapa final: Entrega do projeto final (máximo 10 páginas)  
Avaliação Substitutiva (Resolução Consepe nº 181) 

15/05 Conferência de conceitos 
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