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PLANO DE ENSINO  
 
 

Disciplina:    HST8117 
 

Semestre: 2022/1 Turma: 01341 

Nome da disciplina:  Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação I (PCC 54h-a e Exensão 36h-a) 
Professor: Lucas Bueno, Juliana Salles Machado, Evelyn Schuler Zea, Edviges Ioris e Maria Dorothea 

Post Darella 
Monitores/estagiários:   
Horário na grade: Conforme calendário LII 
Horário(s) de atendimento do professor: Após aula 
Forma(s) de atendimento: Sala de aula 
Email do professor:  lucasreisbueno@gmail.com; juliana.salles.machado@ufsc.br; evelynsz@gmail.com, 

dadoro@gmail.com; emioris@gmail.com 
Email do monitor/estagiário:  
Website/blog/moodle: Página do Moodle da Disciplina 
Ementa: 
Estudos e oficinas de projetos integrados ou individuais de pesquisa e ação pedagógica em sua diversidade 
sociocultural, em articulação temática com núcleos e laboratórios de pesquisa da UFSC, escolas e 
comunidades indígenas. A disciplina trata das metodologias de pesquisa, ensino e de extensão, articulando os 
conteúdos estudados no tempo universidade e desenvolvidos no tempo comunidade. Neste semestre serão 
abordados temas da história, memória e patrimônio a partir da construção conjunta de pesquisas e ações com 
anciões, sábios e professores indígenas.  

 
Objetivos:  
 
Desenvolver a compreensão das atividades acadêmico-científicas de forma transversal às disciplinas do primeiro semestre, 
englobando pesquisa-ensino-extensão, com ênfase na temática “Memória, História e Patrimônio”, que orientará todas as disciplinas 
do semestre. 
Desenvolver pesquisa em sua comunidade, incluindo realização de ação integrada na escola indígena de sua TI. 
 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas e dialogadas 
Visitas à espaços do campus universitários 
Pesquisa nas comunidades  
Apresentação de trabalhos em sala de aula na UFSC e nas comunidades   
 

Ferramenta de ensino presencial e  remoto: 
 
a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e 
moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das 
funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos 
termos da Resolução no 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e 
a eliminação (desligamento da UFSC).  
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b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, 
por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização 
específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de 
responder administrativa e judicialmente.  
 
c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino- aprendizagem são exclusivamente para fins 
didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e 
judicialmente.  
 
d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos 
docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente.  
 
e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua 
liberdade quanto à exposição da imagem e da voz. 
 
f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas 
originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino.  
 
g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de 
cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) 
professores(as) para o material de sua autoria." 
 
 
Conteúdo programático com cronograma e atividades:  
 
Primeira Etapa – Tempo Universidade 
- Recepção dos alunos (todos os professores do semestre) – apresentações 
- Lugares-Pessoas na Universidade: conhecendo a produção do conhecimento acadêmico (visitas à BU, ao 
campus, ao MARQUE, Laboratórios de pesquisa e formas de assistência estudantil) 
- Enfoque na pergunta: “o que é Pesquisa” e “como ela é feita”? 
- Elaboração conjunta de atividade para o trabalho no Tempo Comunidade. 
 
 
Primeira Etapa – Tempo Comunidade 
Desenvolver pesquisa na comunidade com o tema: “uma história de sua terra” (trabalho único para todas as 
disciplinas) 
- trabalhos em grupo ou individuais que podem ser escritos ou através de audiovisuais e serão apresentados 
na segunda etapa do TU 
 
Segunda Etapa – Tempo Universidade 
- Apresentação e entrega dos trabalhos do TC (todos os professores do semestre)   
- debates sobre a construção da história e memória, relações lugares-pessoas 
- debates metodológicos do fazer da pesquisa 
- Leitura dos Trabalhos do Tempo Comunidade da primeira turma (apresentações das terras indígenas) 
- Elaboração conjunta de plano de pesquisa/atividade para o trabalho no Tempo Comunidade. 
 
 
Segunda Etapa -Tempo Comunidade 
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- Aprofundar a pesquisa na comunidade com o tema: “uma história de sua terra” (trabalho único para todas as 
disciplinas), de acordo com as orientações apresentadas nos debates em sala de aula e reflexões 
metodológicas sobre seu desenvolvimento 
- trabalhos em grupo ou individuais que podem ser escritos ou através de audiovisuais e serão apresentados 
na segunda etapa do TU 
 
 
Terceira Etapa – Tempo Universidade 
- Apresentação dos trabalhos do TC (todos os professores do semestre)   
- Debates e leituras sobre o tema da Interculturalidade, suas construções e desafios 
- debates sobre a construção plural da história e memória vs. histórias únicas 
- debates metodológicos do fazer de uma pesquisa Intercultural 
- Leitura de textos de apoio 
 
Terceira Etapa -Tempo Comunidade 
- Finalização e edição final da pesquisa na comunidade com o tema: “uma história de sua terra” (trabalho 
único para todas as disciplinas), de acordo com as orientações apresentadas nos debates em sala de aula e 
reflexões metodológicas sobre seu desenvolvimento 
- Entrega remota dos trabalhos em grupo ou individuais que podem ser escritos ou através de audiovisuais  
 
 
Avaliação: 

  

Expressão escrita e oral dos trabalhos desenvolvidos no Tempo Comunidade – para a avaliação serão 
consideradas tanto a versão final do trabalho, como seu desenvolvimento ao longo do semestre e suas 
apresentações no TU. 
A nota final da disciplina PEPA será a média das notas atribuídas por cada um dos 4 professores de disciplinas 
(Antropologia I, Memória Viva, História Ameríndia [...] I e Patrimônio Material e Imaterial) para os trabalhos do 
Tempo Comunidade (incluindo sua expressão visual, oral e escrita). 

 

Recuperação: 

SOBRE A RECUPERAÇÃO 
a. Deverá realizar uma prova de recuperação o(a) aluno(a) que obtiver freqüência suficiente e média final entre 2,0 e 
6,0; 

b. A nota final da disciplina será definida pela média simples entre a média final e a nota obtida na prova de 
recuperação. 

Observações: 

SOBRE PLÁGIO 
Todas as avaliações escritas entregues, exceto provas dissertativas em sala de aula, devem ser entregues digitalmente 
em word ou PDF e serão submetidas aos softwares anti-plágio. Tendo sido constatado plágio o/a aluno/a 
automaticamente terá sua nota zerada. 
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