
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 
PROFESSORA Dra. ANNA FRIDA HATSUE MODRO 

 

Disciplina: DAC01325 – Estudos na Aldeia V  
Turma: E Ciências da natureza e matemática  
Período: 13.10 a 11.12.2020 Horário das aulas síncronas: 14 as 16h ou 14 as 17h 
Carga Horária: 100h  Aulas: Síncronas: 26h - Assincronas: 74h 
 

Semanas Atividade Data Carga 
Horária 

Trabalhos/Avaliação 

 
01 

Apresentação da ementa e métodos 
de ensino 
Ensino, pesquisa e extensão: 
abordagem conceitual considerando 
o momento pandêmico 
Como realizar busca de suporte 
teórico para ensino, pesquisa e 
extensão 

21.10.2020 2h Participação 

Busca bibliográfica em meios digitais 
Atividade de extensão voltado ao 
contexto indígena: proposta e 
execução 

22.10.2020 8h Leitura; realização da 
atividade proposta; 

produção de material 

02 Aula: Estrutura básica de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 

28.10.2020 2h Participação 

Orientação, revisão e edição de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 
Confecção de material de extensão 
voltado ao contexto indígena 

29.10.2020 8h Leitura; realização da 
atividade proposta; 

produção de material 

03 Aula: Tipos de comunicações 
científicas 

04.11.2020 2h Participação 

Busca bibliográfica: anais; artigo e 
TCC 
Orientação, revisão e edição de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 

05.11.2020 6h Leitura; produção de 
texto 

Confecção de material de extensão 
voltado ao contexto indígena 

06.11.2020 6h Produção de material 

04 Aula: Proposta de pesquisa aplicada 
à realidade das escolas indígenas 

11.11.2020 3h Participação 

Orientação, revisão e edição de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 
Confecção de material de extensão 
voltado ao contexto indígena 

12.11.2020 6h Leitura; produção de 
texto; produção de 

material 

05 Aula: Proposta de pesquisa aplicada 
à realidade das escolas indígenas 

18.11.2020 2h Participação 

Orientação, revisão e edição de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 

19.11.2020 6h Leitura; produção de 
texto 

Confecção de material de extensão 
voltado ao contexto indígena 

20.11.2020 6h Produção de material 



06 Apresentação do trabalho de 
extensão voltado ao contexto 
indígena 

25.11.2020 3h  
Apresentação; material 

produzido 

Apresentação do trabalho de 
extensão voltado ao contexto 
indígena 

26.11.2020 3h Apresentação; material 
produzido 

Orientação, revisão e edição de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 

27.11.2020 8h Leitura; produção de 
texto 

07 Orientação sobre uma proposta de 
pesquisa aplicada à realidade das 
escolas indígenas 

02.12.2020 3h Participação 

Orientação, revisão e edição de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 

03.12.2020 6h Leitura; produção de 
texto 

Orientação, revisão e edição de uma 
proposta de pesquisa aplicada à 
realidade das escolas indígenas 

04.12.2020 6h Leitura; produção de 
texto 

08 Apresentação de uma proposta de 
pesquisa aplicada à realidade das 
escolas indígenas 

09.12.2020 3h Apresentação; material 
produzido 

Apresentação de uma proposta de 
pesquisa aplicada à realidade das 
escolas indígenas 

10.12.2020 3h Apresentação; material 
produzido 

Finalização dos trabalhos e entrega 11.12.2020 8h Material produzido 

 
Aulas Síncronas: 26       

 
Aulas Assíncronas: 74 

 

 

 

 
 

Ementa: Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Licenciatura em Educação Básica 
Intercultural - Resolução nº 198/2008/UNIR 
  



AVALIAÇÃO: 
Participação (20%) 
Envio das atividades solicitadas (20%) 
Apresentação do trabalho 1 (20%) 
Entrega do trabalho 1 (20%) 
Apresentação do trabalho 2 (20%) 
Entrega do trabalho 2 (20%) 
 
TRABALHO 1: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXTENSÃO VOLTADO AO 
CONTEXTO INDÍGENA 
Definição da área 
Leitura e busca de materiais 
Confecção do material de extensão voltado ao contexto indígena 
Apresentação do material 
Entrega do trabalho 
 

TRABALHO 2: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PESQUISA VOLTADO AO 
CONTEXTO INDÍGENA 
Definição da área 
Leitura e busca de materiais 
Confecção do material de pesquisa voltado ao contexto indígena 
Apresentação do material 
Entrega do trabalho 
 
 


