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ESTUDO CONTINUADO EMERGENCIAL – Quadrimestre 1.2020 

Boas-vindas e explicações importantes 

Bem vindos!!! 

Reiniciaremos nossa disciplina por meio de um Estudo Continuado Emergencial (ECE) que 

consiste num conjunto de ações didáticas, administrativas e operacionais que possibilitam o 

prosseguimento de nossas aulas neste momento tão atípico em que vivemos. 

E para que possamos trabalhar de forma harmoniosa, eficiente e com um pouco de leveza, 

explicitarei aqui, em forma de perguntas e respostas, como faremos nesse período, ok? 

Vamos lá!! 

PD no ECE – Perguntas e Respostas Frequentes 

 

1. Neste formato, até quando as aulas de PD acontecerão? 

R: Temos 7 semanas, a partir da semana de 20/04. Assim, como nossas aulas são às 

quintas-feiras, iniciaremos dia 23/04. 

 

2. E como isso funcionará?? 

R: Aqui são necessários alguns itens (rs): 

• Continuaremos a utilizar o TIDIA; 

• Todo o material necessário será disponibilizado no grupo do TIDIA: os textos, os 

slides e as atividades; 

• Toda semana disponibilizarei o que deverá ser feito, o texto e/ou slide necessários e 

o prazo de entrega; 

• Vocês me encaminharão as atividades solicitadas via e-mail: patricia@sessa.com.br 

 

3. E como minha presença será computada? 

R: Sua presença será registrada à medida que você encaminhe a atividade solicitada e no 

prazo estipulado. Ou seja, se você enviar a atividade corretamente no prazo terá sua 

presença. 

 

4. Além da plataforma do TIDIA, como e quando posso me comunicar com a professora? 
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R: Pensando em facilitar nosso contato, sempre que necessário e a qualquer hora ou dia 

você poderá me enviar e-mail, ok? patricia@sessa.com.br  

Aliás, os contatos de vocês me alegram demais!! 

 

5. E minhas notas? Como serão atribuídas?? 

R: Nós já iniciamos o quadrimestre presencialmente e conheço os projetos de vocês, o que 

contribui para que o processo de avaliação seja tranquilo (como já havia conversado no 

início das aulas!).  

Os conceitos de cada um serão atribuídos considerando dois critérios: a) Empenho e 

qualidade nas atividades que vocês me encaminharão e b) Qualidade do texto final do 

Projeto de Pesquisa, conforme todas as orientações, discussões e roteiros. 

 

6. Eu terei que me conectar em um horário marcado para aula virtual coletiva? 

R: Não. A ideia é sempre facilitar o acesso e o acompanhamento de vocês. Sabemos que 

as realidades são distintas e cada um pode acessar plataformas virtuais de um modo, em 

diferentes horários, por conta de várias especificidades. Assim, o material será 

disponibilizado no TIDIA e vocês devolverão as atividades solicitadas por e-mail, ok? 

 

7. Teremos algum encontro presencial? 

R: Por enquanto não. Todas as nossas 7 aulas serão dessa forma. Caso surja a 

necessidade, ao término deste conjunto de 7 aulas, podemos pensar na possibilidade de um 

encontro final.  

 

8. Qual o foco de nosso trabalho nesse período? 

R: Bem, para articular as próximas temáticas, há necessidade de resgatarmos o que já 

discutimos nas aulas: 

Discussão sobre o que é pesquisa; Pontos fundamentais de um projeto de pesquisa; 

Organização dos grupos de trabalho; Definição dos temas de pesquisa de cada grupo; 

Divulgação de Roteiro de Orientações disponível no TIDIA; Discussão e construção de 

problema de pesquisa; Discussão e construção de objetivos e hipóteses; Discussão e 

classificação do tipo de pesquisa; Discussão e construção de metodologia, orçamento e 

cronograma e Construção dos elementos textuais da pesquisa (conforme Roteiro disponível 

no TIDIA). 

Considerando a ementa do curso, que é elaboração de projeto teórico, experimental ou 

computacional a ser desenvolvido sob a orientação de um ou mais professores da UFABC, 

prosseguiremos com: Normas ABNT; Estruturação geral do projeto de pesquisa e 

Apresentação geral do projeto de pesquisa. 
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Bem, pessoal, creio que tratamos dos principais aspectos. Porém, caso tenham qualquer 

outra dúvida, é só enviar e-mail, ok? Um excelente trabalho a todos e todas!! Fiquem bem!!  

Um grande abraço (virtual), Patricia. 

 

 

A mente que se abre a uma nova ideia jamais 
voltará ao seu tamanho original. 
 

Albert Einstein 
 


