
Introdução a Pesquisa 1 - CF374 

- INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULA: 

Alunas e alunos, nesse semestre a disciplina de Introdução a Pesquisa 1 (CF374) será ofertada 

de maneira diferente: serão abertas turmas para cada conjunto orientador(a)/orientando(a), 

assim como acontecem com as disciplinas de TCC para o curso de Licenciatura.  

Nos próximos semestres isso ocorrerá também com a Introdução a Pesquisa 2. 

O que muda?  

Agora, para que você, estudante, seja matriculado ou matriculada, precisa ter, 

antecipadamente, um/uma docente para fazer a orientação. Assim, o/a docente 

orientador/orientadora será escolhido e contatado por cada discente (antes da abertura da 

turma e matrícula), segundo seus interesses. 

As matrículas na disciplina serão realizadas mediante solicitação do e da estudante, com as 

informações e concordância do/da docente que fará orientação, e serão realizadas 

provavelmente DURANTE O PERÍODO DE AJUSTE DE MATRÍCULAS.  

Assim, as etapas para matrícula são: 

- procurar um/uma docente para orientação; 

- enviar para coord@fisica.ufpr.br, até o dia 24/09/2021 as seguintes informações (com cópia 

para docente): 

• Nome discente 

• GRR 

• Nome docente – no e-mail é importante ter a concordância do orientador ou 

orientadora.  

- conferir a matrícula a partir do dia 24/09/2021 até 08/10/2021.  

 

E se eu já estou com matrícula nessa disciplina, o que eu faço?  

- Você também deve enviar as informações solicitadas acima para que possamos abrir uma 

nova turma para você.  

 

E se eu já estiver com dificuldade de achar docente para me orientar?  

- Escreva para a coordenação que entraremos em contato com docentes do departamento 

para pedindo voluntários e voluntárias para orientação.   

 

 

 

mailto:coord@fisica.ufpr.br


- INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA DISCIPLINA:  

Docentes e discentes devem ler com atenção essas informações. 

Para a Introdução a Pesquisa 1, ao final da disciplina, o/a estudante deve ter realizado atividades 

como escolha de um tema de pesquisa e a escrita de um projeto de pesquisa versando sobre o 

tema. O projeto de pesquisa constituirá um relatório final de atividades na disciplina que será 

avaliado pelo/pela docente. O projeto deve ser organizado de maneira que sua implementação 

seja possível na disciplina CF375 – Introdução à Pesquisa II.  

De acordo com a Ficha 1 da disciplina:  

PROGRAMA 

1 Revisão bibliográfica no tema de pesquisa escolhido; 

2 Realização das diferentes etapas necessárias à elaboração de um projeto de pesquisa; 

3 Apresentação de trabalho final (projeto de pesquisa/relatório final) em forma escrita e/ou 

oral. 

Procedimentos didáticos: caracterização do tema de trabalho; auxílio na elaboração do projeto 

a ser desenvolvido; orientação individual do aluno. 

Avaliação: desempenho ao longo do desenvolvimento do trabalho e qualidade do trabalho 

escrito produzido em forma de projeto (relatório final), sendo a nota final dada pelo orientador. 

É de responsabilidade de cada conjunto orientador(a)/estudante a criação de um cronograma 

de atividades que preveja a entrega da nota do trabalho final dentro do calendário acadêmico 

para lançamento das notas.  

A frequência pode ser contabilizada através do cumprimento por parte dos e das discentes das 

etapas do cronograma acertado com o/a docente, entrega das informações sobre o projeto e 

entrega do relatório e participação em encontros entre docente/discente.   

 

Diretrizes para Avaliação: O processo de avaliação deverá observar os seguintes critérios 

1- Desempenho do discente durante a disciplina;  

2- Qualidade do trabalho produzido. 

A aprovação do relatório compreende a avaliação com nota de 50 (cinquenta) até 100 (cem).  


