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CRONOGRAM A DAS AT I V I DADES  

AULA  DATA  CO NTE ÚDO/AT IV I DADE  METO DO/ RE CURSO  

1 e 2  16/8/22 

Recepção dos estudantes. Harmonização dos interesses e 
expectativas das partes envolvidas (estudantes, docente e 
instituição). Apresentação da disciplina: justificativa, 
objetivos, conteúdo e estratégia de aprendizagem.  

Exposição dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 

3  e 4  18/8/22  

Introdução ao conhecimento e à ciência. Relações da ciência 
com a verdade. Quiz pós-aula. 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Dinâmica de grupo com base em 
artigos científicos, textos e (ou) vídeos. 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative. 

5  e 6  23/8/22  
Ciência e as abordagens metodológicas: o método científico. 
Quiz pós-aula. 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative. 

7  e 8  25/8/22  
A ciência contábil. Metodologia e métodos de pesquisa em 
Contabilidade. Quiz pós-aula. 

Discussão de artigos científicos 
contábeis. Questionário avaliativo na 
plataforma Moodle ou Socrative. 

9  e 10  30/8/22  
Problemas de pesquisa em Contabilidade: o que pesquisar? 
Quiz pós-aula. 

Debate em grupos. Questionário 
avaliativo na plataforma Moodle ou 
Socrative. 

11 e 12  1/9/22  
A pesquisa científica contábil e seus impactos na sociedade. 
Quiz pós-aula. 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Leitura dirigida e discussão sobre 
dados. Questionário avaliativo na 
plataforma Moodle ou Socrative. 

13 e 14  6/9/22  Primeira verificação de aprendizagem Avaliação escrita 

15 e 16  8/9/22  
Apreciação (feedback) da primeira verificação de 
aprendizagem 

Discussão em grupo 

17 e 18  13/9/22  
Pesquisa na prática: o perfil do pesquisador, recursos, fontes 
de informações e as normas ABNT. Quiz pós-aula. 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Acesso a bases de dados/fontes 
bibliográficas na internet. 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative. 

19 e 20  15/9/22  Coleta, tratamento e interpretação de dados. Quiz pós-aula. 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Acesso a bases de dados/fontes 
bibliográficas na internet. 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative. 



 

21 e 22  20/9/22  
Citações e referências bibliográficas. O problema do plágio. 
Quiz pós-aula. 

Estudo de caso. Questionário 
avaliativo na plataforma Moodle ou 
Socrative. 

23 e 24  22/9/22  
Produções acadêmicas: fichamentos, resenhas, resumos. 
Quiz pós-aula. 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative 

25 e 26  27/9/22  
Produções acadêmicas: fichamentos, resenhas, resumos. 
Quiz pós-aula. 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative 

27 e 28  29/9/22  Produções acadêmicas: fichamentos, resenhas, resumos. Exercício prático/atividade em grupo.  

29 e 30  4/10/22  
Produções acadêmicas: artigo, monografia, trabalho de 
conclusão de curso (TCC), dissertação e tese. Quiz pós-aula 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative 

31 e 32  6/10/22  
Produções acadêmicas: artigo, monografia, trabalho de 
conclusão de curso (TCC), dissertação e tese. Quiz pós-aula 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
quadro branco e slides (DataShow). 
Questionário avaliativo na plataforma 
Moodle ou Socrative 

33 e 34  11/10/22  
Produções acadêmicas: artigo, monografia, trabalho de 
conclusão de curso (TCC), dissertação e tese. 

Exercício prático/atividade em grupo. 

35 e 36  13/10/22  Apresentação de produção acadêmica de grupo: resenha, 
fichamento e resumo 

At iv idade de grupo:  expos iç ão 
e d iscussão de produç ão  
acad êmica  

37 e 38  18/10/22  
Apresentação de produção acadêmica de grupo: resenha, 
fichamento e resumo 

At iv idade de grupo:  expos iç ão 
e d iscussão de produç ão  
acad êmica  

39 e 40  20/10/22  Segunda verificação de aprendizagem Seminário  em grupo  

41 e 42  25/10/22  
Apreciação (feedback) da segunda verificação de 
aprendizagem 

Discussão em grupo  

43 e 44  27/10/ 22  Projeto de pesquisa: planejamento. Quiz pós-aula. 

Aula  expos it i vo-dia logada,  com 
uso  de quadro branco e  s l ides 
(DataShow).  Questionário avaliativo 
na plataforma Moodle ou Socrative 

45 e 46  1/11/22  Projeto de pesquisa: planejamento. 
Dinâmica e d iscussão  em 
grupo.  

47 e 48  3/11/22  Projeto de pesquisa: planejamento. 
Exerc íc io  de e laboração de 
p lanejamento.  

49 e 50  8/11/22  Projeto de pesquisa: execução. Quiz pós-aula. 

Aula  expos it i vo-dia logada,  com 
uso  de quadro branco e  s l ides 
(DataShow).  Questionário avaliativo 
na plataforma Moodle ou Socrative 

51 e 52  10/11/22  Projeto de pesquisa: execução. 
Dinâmica e d iscussão  em 
grupo.  

53 e 54  17/11/22  Projeto de pesquisa: execução. Exerc íc io  de execução.  

55 e 56  22/11/22  Projeto de pesquisa: relatório. Quiz pós-aula. 

Aula  expos it i vo-dia logada,  com 
uso  de quadro branco e  s l ides 
(DataShow).  Questionário avaliativo 
na plataforma Moodle ou Socrative 

57 e 58  24/11/22  Projeto de pesquisa: relatório 
Dinâmica e d iscussão  em 
grupo.  



 

59 e 60  29/11/22  Projeto de pesquisa: relatório 
Exerc íc io  de e laboraç ão de 
re latór io  de pesquisa.   

61 e 62  1/12/22  Preparação para os seminários Exposição  

63 e 64  6/12/22  Terceira verificação de aprendizagem: pré-projeto Seminário  em grupo  

65 e 66  8/12/22  Terceira verificação de aprendizagem: pré-projeto Seminário  em grupo  

67 e 68  13/12/22  
Apreciação (feedback) da terceira verificação de 
aprendizagem. Resultado final. 

Discussão em grupo.  
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