
 
 

PLANO DE ENSINO – PPGICS 
( ) Inverno                  ( X ) 2016.2 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: Portfolio II  
Código: ICS – M003 
                   ICS – D006 

Créditos: 1 Carga Horária: 30 
Período 

Início: 01/09/2016 
Término: 15/12/2016 
Dia da Semana: 5.a f.  
Horário: 9:00/12:00 

 

Coordenador da Disciplina: Inesita Soares de Araujo 
Professores: Inesita Soares de Araujo 

Linha 1: (    ) 1.1    (    ) 1.2    (   ) 1.3    (    ) 1.4    (    ) 1.5    (    ) 1.6    (    ) 1.7    (    ) 1.8 

Linha 2: (    ) 2.1    (    ) 2.2    (    ) 2.3    (   ) 2.4  

 

RELAÇÃO DOS PROFESSORES COM A TEMÁTICA DA DISCIPLINA (opcional) 
 

 

EMENTA  
A disciplina caracteriza-se como um acompanhamento sistemático e coletivo do percurso 
acadêmico e investigativo de cada aluno, de modo a favorecer seu compartilhamento com os 
colegas e assim fortalecer, concomitantemente à descoberta da interdisciplinaridade e pela 
interlocução com os pares,  o vínculo com as respectivas linhas de pesquisa. Privilegia a 
integração da dimensão humana à dimensão intelectual do curso de pós-graduação. 
Também ocupa-se de incentivar e propiciar aos alunos uma melhor organização produtiva 
de seus estudos.   

 

 

OBJETIVOS 
A disciplina estabelece competências que busca desenvolver nos alunos. Como se trata de 
uma sequenciação, o Portfolio II mantém as competências do Portfolio I (adquirir confiança 
e um sentimento de grupo; assumir que é uma voz e tem o que dizer; saber explicar seu 
interesse e seu objeto, comunicar o que sabe, o que fez; saber escrever de forma 
interessante e persuasiva; compartilhar um projeto coletivo de um Programa de Pós-
graduação. Bagagem reflexiva e afetiva) às quais acrescenta a  capacidade de identificar no 
mundo acadêmico e não acadêmico insights, correlações, articulações diversas com seu 
objeto de estudo e compartilhá-las com os colegas, sempre em contraponto com sua 
experienciação da formação como pesquisador.   
  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Não se aplica 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (opcional) 



 Não se aplica 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados pela organização e apresentação de seu portfolio e textos duas 
vezes no semestre, que são tarefas obrigatórias. A nota é formada por quatro elementos: 
1 - Portfolio físico e virtual: materiais aportados, relevância, consistência, investimento - 3 
pontos  
2- Apresentação: empenho, preparação, cuidado. 3 pontos 
3-Textos escritos (2 por semestre). 3 pontos 
4- Participação nas sessões. 1 ponto 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
01/09/16 
15/12/16 

01/09 a 15/12 

Início da disciplina 
Término da disciplina 
10 aulas, distribuídas no tempo conforme pactuação com os alunos, a 
ser realizada no primeiro dia de aula. 

 
 

 
Rio de Janeiro,  06  /05 /2016 

                                                  
 
 


