
PLANO DE ENSINO – Projeto Dirigido – 2022.2 

Caracterização da disciplina 

Código da disciplina:  BCS0002-15 Nome da disciplina: PROJETO DIRIGIDO 

Créditos (T-P-I): (2-0-10) Carga horária: 24 h Aulas teóricas:  Presencial 

Turno: Matutino   Quadrimestre: 2 Ano: 2022 

Docente(s) responsável(is): Daniel C. Carrettiero 

 
 
Forma de atividades: Aulas síncronas presenciais e trabalhos 

Atividades de Apoio (acompanhamento extra classe): Oferecido das 15-16h às quinta-feiras no 
campus de São Bernardo do Campo (sala 212-Delta, 242- Delta ou laboratório 104) 

Compartilhamento de Material: Moodle – Projeto dirigido_Carrettiero 2022 

Nota Final: A nota final será dada através de conceitos com base nas atividades realizadas durante o 
curso: 

Alocação da turma 
 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  

8:00 - 9:00 Teórica      
9:00 - 10:00 Teórica      

10:00 - 11:00       
11:00 - 12:00       
12:00 - 13:00       
13:00 - 14:00       
14:00 - 15:00       
15:00 - 16:00       
16:00 - 17:00       
17:00 - 18:00       
18:00 - 19:00       
19:00 - 20:00        
20:00 - 21:00       
21:00 - 22:00       
22:00 - 23:00       



 

 

 

 

 
 
 

Conceito Atribuição do conceito (considerando também a questão de prazo de 
postagem da tarefa)

A Entregou todas as atividades (2 moodle e 1 apresentação), contemplou com
êxito os aspectos/conceitos exigidos nas tarefas.

B
Entregou as atividades (2 moodle e 1 apresentação), mas contemplou
somente parte dos aspectos/conceitos exigidos nas tarefas. Ou deixou de
entregar alguma atividades.

C Contemplou alguns dos aspectos/conceitos exigidos nas tarefas. Não
entregou todas atividades.

D Contemplou poucos aspectos/conceitos exigidos nas tarefas. Não entregou
as atividades.

F Não contemplou nenhum aspecto/conceito exigido nas tarefas. Não
entregou as atividades.

O Não realizou as atividades em sala por faltar no dia, ou não entregou as
atividades. Ausente em mais de 30% das aulas

I Esteve presente mas não completou as atividades a tempo por motivo
devidamente justificado.



Planejamento da disciplina 
Objetivos gerais 

Desenvolver a capacidade de criação de projetos utilizando a metodologia científica. 
Objetivos específicos 

O aluno deverá ser capaz de  desenvolver a capacidade de criação de projetos utilizando a metodologia científica . 
Ementa 

Desenvolvimento de projeto (teórico ou experimental) 
Conteúdo programático 

Aula Conteúdo Estratégias didáticas Avaliação 
 

Aula teórica 1 
06/06/2022 

 
 
 
 
 

----------------------------- 
Aula teórica 2 
13/06/2022 

 
 

 
 
----------------------------- 

Aula teórica 3 
20/06/2022 

 
 

                  
                                                                        
----------------------------- 

Aula teórica 4 
27/06/2022 

----------------------------- 
Aula teórica 5 
04/07/2022 

----------------------------- 
Aula teórica 6 
11/07/2022 

 
---------------------------- 

Aula Teórica 7 
18/07/2022 

 
---------------------------- 

Aula teórica 8 
25/07/2022 

 
 

 
Apresentação da disciplina. Conceitos 
gerais.  Apresentação do cronograma 
do curso e normas gerais. Discussão: o 
que é um projeto? E qual sua 
importância. Exemplos. Metodologia 
científica.               
 
------------------------------------------------ 
Discussão: tema, problema e 
hipótese. para definição do problema 
e objetivo. Delineando o problema a 
ser estudado 
(tema/problema/hipóteses/objetivos). 
--------------------------------------------------
Discussão: título, Resumo, Introdução 
e objetivos, Cronograma, bibliografia 
e normas ABNT. Formação dos 
grupos. Sorteio da data das 
apresentações de cada grupo                
-----------------------------------------------
Livre para elaboração do Projeto           

-----------------------------------------------
Livre para elaboração do Projeto  

------------------------------------------------- 
Entrega do projeto parcial via Moodle 
contendo (Título, Introdução, 
justificativa, objetivo e metodologia).   
--------------------------------------------------- 

Livre para elaboração do Projeto  
 

------------------------------------------ 
Apresentação dos grupos e ajustes 
para projeto final 

 
Aula expositiva 

                                                                             

  
 
 
---------------------------------------- 
Aula expositiva 

 
 
 
 

---------------------------------------- 
Aula Expositiva 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 

Elaboração do Projeto.  
 
--------------------------------------
Elaboração do Projeto.     
                                                       
--------------------------------------- 
Elaboração do Projeto.  
 
 
---------------------------------------- 

 
Elaboração do Projeto.  
 
--------------------------------------- 
 
Aula Expositiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Atividade Avaliativa 1 
referente ao conteúdo 
das Aulas teóricas 1-3 

---------------------------- 
 
 
 
-------------------------------
Atividade Avaliativa 2 
referente ao conteúdo 
das Aulas teóricas 1-7      
 



 

 

 
 

Aula teórica 9 
(01/08/2022) 

 
----------------------------- 

Aula Teórica 10 
08/08/2022 

 
 

----------------------------- 
Aula Teórica 11 

15/08/2022 
 

---------------------------- 
Aula Teórica 12 

22/08/2022 
 

 
 

Apresentação dos grupos e ajustes 
para projeto  

 

------------------------------------------------- 

Apresentação dos grupos e ajustes 
para projeto final  

------------------------------------------ 

Entrega dos Projetos Finais pelo 
Moodle (todos os grupos) 

Divulgação das Notas Finais 

 

 

 
Aula Expositiva 
 

 
 

------------------------------------- 
Aula Expositiva 

 
 
 

---------------------------------------- 
Análise dos Projetos.  
 

Atividade Avaliativa 2 
referente ao conteúdo 
das Aulas teóricas 1-7 
 
 
 --------------------------- 
Atividade Avaliativa 2 
referente ao conteúdo 
das Aulas teóricas 1-7 
 
 
------------------------------ 
 
Atividade Avaliativa 3 
final 
 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 
Serão analisados 2 trabalhos e 1 apresentação. 


