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CORONAVÍRUS (COVID-19) (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS) ACESSO À INFORMAÇÃO (HTTP://WWW.ACESSOAINFORMA

Dados da Disciplina

Cursos

Instituição de Ensino Superior:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
Programa:
BIOTECNOLOGIA VEGETAL (31033016018P2)
Nome:
ORIENTAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Sigla:
BIO
Número:
000
Créditos:
2
Período de Vigência:
01/02/2018 à -
Disciplina obrigatória:
Não
Ementa:
Promover a formação empírica dos mestrandos e doutorandos, por meio da identificação, compreensão e análise das
dinâmicas educativas envolvidas nas ações de orientação e produção científica. Será apresentada a rotina de
orientação de alunos de iniciação científica, iniciação científica Júnior e graduandos que realizam trabalho de conclusão
de curso, visando dar ao mestrando ou doutorando a possibilidade de vivenciar questões relativas à gestão e as
atividades de ensino-aprendizagem. O mestrando atuará na orientação dos graduandos e alunos do ensino médio sob
a supervisão de seu orientador de mestrado ou doutorado para aprimorar sua prática. Serão realizados encontros para
a discussão dos resultados obtidos durante os experimentos, instigando a produção de textos e trabalhos que
culminarão em produção científica.
Bibliografia:
REFERÊNCIAS Artigos científicos. CANÁRIO, Rui. A escola: o lugar onde os professores aprendem. Psicologia da
Educação, São Paulo, nº 6, p. 9-27, 1ºsem. 1998. DAYRELL, Juarez (Org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura.
Belo Horizonte : Editora UFMG, 2006. FREITAS, Maria Teresa de Assunção. A abordagem sócio-histórica como
orientadora da pesquisa qualitativa. Cadernos de Pesquisa, São Paulo. nº.116, p. 21-39, jul. 2002. PIMENTA, Selma G.;
LIMA, Maria do Socorro Lucena. Docência e Estágio. São Paulo: Cortez, 2004.

Curso:
BIOTECNOLOGIA VEGETAL
Nível:
Mestrado
Carga Horária:
34
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Áreas de Concentração

Área de Concentração:Biotecnologia Vegetal
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