
 Projeto Dirigido 

 1º. Quadrimestre 2022 
 

 
Docente responsável 
 
Rodrigo Cordeiro ( rodrigo.cordeiro@ufabc.edu.br ). 

 
Atividades de ensino 
 
As atividades desta disciplina incluirão: i) videoaulas síncronas; ii) estudos dirigidos; iii) apresentação de trabalhos; iv) 
elaboração de projeto de pesquisa e v) plantões de dúvidas remotos. A divulgação de materiais e atividades ocorrerá 
semanalmente via plataforma SIGAA (ou seja, estudantes poderão receber os avisos em seus e-mails cadastrados) e 
por meio de página na internet mantida pelo professor.   

 
Disciplina na internet 
 
Página da disciplina: https://sites.google.com/site/disciplinasrodrigo/ 
 
Videoaulas no YouTube: https://www.youtube.com/user/romaghcord/videos 
 
E-mail do professor: rodrigo.cordeiro@ufabc.edu.br 

 
Critérios de avaliação 
 
O conceito final será estipulado com base na análise conjunta de desempenho nas seguintes categorias: i) 
participação nas aulas e atividades; ii) apresentação oral de trabalho sobre o tema “Tipos de Pesquisa”; iii) 
elaboração de projeto de pesquisa. 

 
Cronograma 
 
 
17/02 – Apresentação da disciplina (videoaula síncrona). Formação dos grupos, início da procura por tema e 
orientador.  
 
24/02 – Concepção e elaboração de projeto (videoaula síncrona). Apresentação e sorteio dos temas para o 
trabalho sobre “Tipos de Pesquisa”. 
            
03/03 – Pesquisa bibliográfica (estudo dirigido). Não haverá aula síncrona. O professor publicará um guia de 
estudos sobre o tema e indicará as atividades a serem entregues. 
 
10/03 – Atendimento aos grupos (video-conferência). 
 
17/03 – Apresentações de trabalhos (videoaula síncrona). 
 
24/03 – Apresentações de trabalhos (videoaula síncrona). 
 
31/03 – Prazo para envio do resumo e início do período para elaboração do projeto (plantão de dúvidas). 
 
07/04 – Elaboração do projeto (plantão).  
 
14/04 – Elaboração do projeto (plantão). 
 
21/04 – FERIADO 



 
28/04 – Encerramento do período para elaboração do projeto e ENTREGA (plantão). 
 
05/05 – Divulgação de notas e atendimento de dúvidas por video-conferência. 
 
18/05 – Recuperação. 
 
(Atividades de apoio conforme Res. Consuni 183: atendimentos individualizados por video-conferência dias 06/04, 
13/04, 20/04 e 27/04, no mesmo horário de aula, mediante solicitação por e-mail). 
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