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CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

MARCOS PAULO HIRAYAMA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

PROJETO EXPERIMENTAL 

 

29 / IV 80h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Auxiliar o aluno, através de análise de situações, de referências bibliográficas e dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, a articular com profundidade e visão global, os diversos aspectos 

inerentes aos temas que escolherá para desenvolver o projeto. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Conhecer e compreender os objetivos, a estrutura e 

as características de projetos experimentais na área 

ambiental. 

Conhecer, compreender e analisar investigações 

científicas na área ambiental. 

Identificar problemas socioambientais locais, 

regionais e globais. 

Identificar demandas na área ambiental. 

Planejar investigações acerca das demandas e 

problemas identificados. 

Definir o que é um projeto experimental, 

apontando seus objetivos, estrutura e principais 

características. 

Selecionar publicações científicas na área 

ambiental relacionadas aos temas de interesse 

e/ou aos problemas identificados. 

Organizar informações relevantes sobre o 

tema/problema ambiental de interesse. 

Distinguir e explicar os objetivos, a 

justificativa, a metodologia e os resultados das 

publicações selecionadas. 
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Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto de 

estudo. 

Coletar dados sobre problemas socioambientais 

atuais (locais, regionais ou globais) em fontes 

confiáveis. 

Reconhecer demandas da área ambiental. 

Consultar fontes de pesquisa confiáveis 

relacionadas ao objeto de estudo. 

Registrar as etapas da investigação. 

Comunicar o desenvolvimento do projeto por 

meio de breves apresentações orais e relatórios. 

Redigir o relatório final do projeto segundo 

formatação definida. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Conceito de pesquisa; tipos de pesquisa; projeto de pesquisa; estudos exploratórios, coleta e análise de 

dados; formulação de problemas; redação científica, problemáticas ambientais emergentes 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivas. Pesquisa em grupo. Apresentação oral. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Datashow. Laboratório de informática. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Relatórios de pesquisa; Pré-projeto; Apresentações Orais; Trabalho em Grupo; Elaboração de projetos 

técnicos; Diário de Bordo; Projeto final  
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VIII - CRONOGRAMA 

01 
Início da construção do acordo pedagógico. Discussão sobre a noção de projeto experimental. 

ATIVIDADE 01 – PROBLEMA DE PESQUISA: INTRODUÇÃO 

02 Reflexão sobre os problemas ambientais. ATIVIDADE 02 – ESCOLHA DE TEMA 

03 Aproximação e definição de tema. ATIVIDADE 03 – APROFUNDAMENTO DO TEMA 

04 Aprofundamento do tema. ATIVIDADE 04 – PROBLEMA DE PESQUISA - FINALIZAÇÃO 

05 
Definição do problema de pesquisa e das questões relacionadas. ATIVIDADE 04 – 

PROBLEMA DE PESQUISA  

06 
Definição do problema de pesquisa e das questões relacionadas – Continuação. ATIVIDADE 

04 – PROBLEMA DE PESQUISA - FINALIZAÇÃO 

07 
Elaboração do plano de trabalho – ATIVIDADE 05 – PLANO DE TRABALHO – PARTE A 

– OBJETIVOS 

08 
Elaboração do plano de trabalho – ATIVIDADE 05 – PLANO DE TRABALHO – PARTE B 

– METODOLOGIA 

09 
Elaboração do plano de trabalho – ATIVIDADE 05 – PLANO DE TRABALHO – PARTE C 

– CRONOGRAMA 

10 
Elaboração do relatório final - Realizam levantamento bibliográfico, redigem o relatório, 

organiza os dados, analisa os resultados, etc. 

11 
Elaboração do relatório final - Realizam levantamento bibliográfico, redigem o relatório, organiza os 

dados, analisa os resultados, etc. 

12 
Elaboração do relatório final - Realizam levantamento bibliográfico, redigem o relatório, organiza os 

dados, analisa os resultados, etc. 

13 
Elaboração do relatório final - Realizam levantamento bibliográfico, redigem o relatório, organiza os 

dados, analisa os resultados, etc. 

14 
Elaboração do relatório final - Realizam levantamento bibliográfico, redigem o relatório, organiza os 

dados, analisa os resultados, etc. 

15 
Elaboração do relatório final - Realizam levantamento bibliográfico, redigem o relatório, organiza os 

dados, analisa os resultados, etc. 

16 
Entrega do relatório final - Realizam levantamento bibliográfico, redigem o relatório, organiza os 

dados, analisa os resultados, etc. 

17 Considerações sobre relatório final 

18 Apresentações 

19 Apresentações 

20 Avaliação final 
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