Universidade Federal do Ceará
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE COMPONENTE CURRICULAR
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA:
Programa
Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design
PPGAU+D|UFC
2. TIPO DE COMPONENTE:
Atividade ( X )
Disciplina ( )
Módulo ( )
3. NÍVEL:
Mestrado ( X )
Doutorado ( )
4. IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE:
Nome:
Atividade Programada
Código:
Carga Horária
64
Nº de Créditos:
4
Optativa:
Sim ( )
Não ( X )
Obrigatória:
Área de Concentração:

Sim ( X )

Não ( )

Produção do Espaço Urbano e Arquitetônico

5. DOCENTE RESPONSÁVEL:
Orientador do Discente
6. JUSTIFICATIVA:
O desenvolvimento de uma dissertação de mestrado pelo aluno requer um
aprofundamento específico em função do tema da pesquisa, da sua vinculação à
linha de pesquisa e ao professor orientador. Para tanto, a Atividade Programada
será importante para legitimar o trabalho individual do aluno, que deverá ser
validado com a produção de um artigo científico, além de constituir um prérequisito para a realização do Exame de Qualificação.
7. OBJETIVOS:
- Oferecer subsídios teóricos e práticos específicos para o desenvolvimento da
pesquisa do mestrando;
- Legitimar as atividades de pesquisa individual com a atribuição de créditos ao
discente;
- Proporcionar o amadurecimento e avanço da pesquisa até o Exame de
qualificação;
- Incentivar a produção de artigos científicos e sua consequente publicação;

8. EMENTA:
O componente curricular Atividade Programada compreende a pesquisa,
levantamento de fonte primária e/ou secundária ou atividade afim, desenvolvida
em concordância com o professor orientador que deverá ter como conseqüência a
produção de um trabalho em formato de artigo científico.
9. PROGRAMA DA DISCIPLINA/ATIVIDADE/MÓDULO:
O programa estará vinculado à pesquisa desenvolvida pelo discente e em comum
acordo com o professor orientador.
10. FORMA DE AVALIAÇÃO:
Serão considerados os critérios de frequência e aprovação/reprovação (concessão
ou não dos créditos), atendendo às formas de avaliação vigentes no Regimento
Interno da UFC.
O artigo deverá ser entregue junto à documentação do Exame de Qualificação à
Coordenação do PPGAU+D e seguir as recomendações abaixo:
TÍTULO DO ARTIGO: SUBTÍTULO
Em português e inglês
Nome Completo Autor
Formação, Titulação, Instituição, e-mail
Nome Completo do Orientador
Formação, Titulação, Instituição, e-mail
Resumo (máximo de 300 palavras)
Palavras-chave: mínimo 3 e máximo 5.
Abstract (máximo de 300 palavras)
Keywords: mínimo 3 e máximo 5
Corpo do texto
O tamanho máximo do artigo (resumo, abstract, texto, imagens, agradecimentos e
referências) deve ser entre 5000 e 10000 palavras.
As ilustrações (no máximo oito) deverão ser salvas em JPG com resolução de 96 a
200 DPI e inseridas no texto próximas ao trecho a que se referem.
Agradecimentos (opcional)
Para agradecer contribuições ou apoios recebidos no desenvolvimento do artigo ou
da pesquisa, coloque os agradecimentos no final do texto principal.
Referências
As referências bibliográficas deverão seguir o padrão da ABNT.
11. BIBLIOGRAFIA:
Condicionada em função da pesquisa e do direcionamento do professor orientador.

Trâmite/Aprovação nas Instâncias Colegiadas:

I. Aprovado em Reunião do Colegiado da Coordenação do Curso em:

Fortaleza, ____/_____/_____
________________________________
Coordenador(a)
II. Aprovado em Reunião do Conselho de Departamento em:

Fortaleza, ____/_____/_____
________________________________
Chefe do Departamento
III. Aprovado em Reunião do Conselho de Centro/Faculdade em:

Fortaleza, ____/_____/_____
________________________________
Diretor(a)
IV. Aprovado em Reunião do Conselho de Ens, Pesq e Extensão em:

Fortaleza, ____/_____/_____
_____________________________
Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação

