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CONTEÚDO 

Metodologia da Pesquisa em Engenharia de Telecomunicações 

 

A disciplina de Tópicos Especiais, visa contribuir de forma positiva à elaboração dos 

trabalhos de conclusão de curso em Engenharia de Telecomunicações. Indicada para alunos 

que pretendem cursar em 2021.1 os componentes TCC1 e TCC2, a disciplina apresentará as 

ferramentas fundamentais para a realização de uma pesquisa tais como leitura de artigos e 

catalogação de artigos; principais bancos de busca de bibliografias paras pesquisa em 

Engenharia de telecomunicações; técnicas de redação de trabalhos técnicos e científicos 

(relatórios técnicos, artigos científicos e texto monográfico); além de técnica de produção de 

slides e apresentação. O conteúdo da disciplina estará organizado da seguinte maneira: 

 

Unidade I 

1. A natureza da pesquisa em Engenharia de Telecomunicações 

2. Técnicas de leitura artigos científicos e livros de forma crítica 

3. Técnicas de revisão bibliográfica e o estado da arte em Engenharia de Telecomunicações 

4. Plataforma de busca: Web of Sciece; Scorpus; Periódicos Capes. 

5. Ferramentas de apoio ao gerenciamento de referências 

 

Unidade II 

1. Índice H, Fator de Impacto, ResearcherID, ORCID, Lattes 

2. Introdução aos métodos estatísticos para análise de resultados de pesquisa 

3. Estratégias de pesquisa empírica: surveys, estudos de casos e experimentos  

4. Como apresentar e representar dados empíricos. 

 

Unidade III 

1. Como organizar, planejar e conduzir um projeto de pesquisa. 

2. A  Escrita um artigo científico e um trabalho monográfico. 

3. Como preparar uma apresentação e apresentar um trabalho 

 
  



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE   

CENTRO DE TECNOLOGIA   

 
METODOLOGIA  

Será desenvolvida uma metodologia seguindo a lógica da sala de aula invertida. Neste 

caminhando metodológico, para o desenvolvimento de plano de aulas remotas primeiro os 

alunos realizarão a internalização dos conceitos essenciais antes dos encontros síncronos e 

depois com a ajuda da orientação do professo, os conhecimentos adquiridos serão discutidos 

e os alunos esclarecerão possíveis dúvidas.  Os encontros síncronos acontecerão em pela 

plataforma GoogleMeet. 

Além da sala de aula invertida, para dá suporte a aprendizagem, será desenvolvida a 

estratégia de “learn by doing”. Grande parte das aulas funcionarão como oficinas, em que os 

alunos produzirão etapas de seus trabalhos de conclusão de curso. Cumpre-se salientar que 

todos os alunos já serão estimulados a escolher e ter um contato direto com os seus orientados 

e TCC para que os trabalhos desenvolvidos na disciplina possam estar alinhados com as 

pesquisas, de uma forma a contribuir com a qualidade dos trabalhos finais de curso 

produzidos. 
  
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo precisará ser contínuo e diversificado, tanto em metodologias quanto 

em ferramentas. Serão utilizados diversos instrumentos avaliativos: realização de atividades 

avaliativas no multiprova, apresentações, atividades de estudo dirigido e orientado com uso 

de artigos, participação nos fóruns, elaboração de mapas mentais. Ao término da disciplina, 

os alunos deverão produzir um trabalho que em estrutura a ser definida (projeto de pesquisa; 

artigo; texto monográfico) sob supervisão do professor da disciplina e orientação do 

orientador de TCC. Desta forma, a avaliação estará completamente associada ao 

desenvolvimento da metodologia de ensino-aprendizagem.  
  
DETALHAMENTO DOS RECURSOS DIDÁTICOS 

1. Google Meet: Sistema de comunicação desenvolvido pelo Google, para realização de 

videoconferências. Será utilizado para a realização dos encontros síncronos. Esses encontros 

realizados no GoogleMeet serão gravados e disponibilizados para que os alunos possam 

rever ao longo do semestre remoto. 

 

2. Padlet: Ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico 

e interativo para registrar, guardar e partilhar conteúdos multimídia. Funciona como uma 

folha de papel, onde se pode inserir qualquer tipo de conteúdo (texto, imagens, vídeo, 

hiperlinks) juntamente com outras pessoas. 

 

3. SIGAA: Sistema institucional que será utilizado para controle de assiduidade, 

disponibilização de materiais, realização de fóruns, envio e correção de tarefas, publicação 

de notícias e resultados de avaliação. 

 

4. Kahoot: Ferramenta de gameficação, que já vem sendo utilizada nas aulas nos semestres 

tradicionais para realização de games interativos para fixação de conteúdos e avaliação. 
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CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E VALIDAÇÃO DA ASSIDUIDADE DOS DISCENTES 

Os critérios de contabilização da assiduidade, deverão considerar as diversas situações da 

modalidade do ensino, conforme está disposto a seguir: 

a) Encontros Síncronos: As aulas síncronas acontecerão para discussão de conteúdo. Nesta 

modalidade, a presença será contabilizada mediante a participação nestes encontros. Os 

encontros remotos síncronos serão realizados por meio de link fixo na plataforma 

GoogleMeet a ser disponibilizado para os discentes. Poderá ser realizado um terceiro 

encontro semanal, a combinar com a turma e dependente do andamento das atividades, 

exclusivo para realização de exercícios suplementares e plantão de dúvidas. 

 

b) Atividades Remotas Não-síncronas: Neste momento, os alunos após internalização 

prévia de conteúdos e/ou conhecimentos, deverão desenvolver atividades simples de fixação 

do conteúdo trabalhado. A realização destas atividades, além de contribuírem para fixação 

dos conteúdos e englobarem todo o contínuo processo avaliativo, servirão para comprovar a 

assiduidade nas disciplinas. Para essa modalidade de atividades serão desenvolvidos os 

seguintes instrumentos: 

i) Fórum de Discussão: específico para a discussão de um determinado conteúdo, a partir de 

uma situação problema motivadora apresentada, os alunos serão estimulados a participar das 

discussões correlacionando com os conteúdos específicos em estudo. Para a realização desse 

fórum, será utilizado o recurso de fóruns disponível no SIGAA. 

ii) Mural de Discussão e Apresentação de Informações: O mural informativo é uma 

ferramenta de socialização do conhecimento que foi adquirido. Por meio desta ferramenta, 

os discentes poderão apresentar o conhecimento que conseguiram construir a respeito de um 

determinado assunto. A vantagem do uso de dessa ferramenta é o caráter coletivo de sua 

construção, onde todos os alunos participam ativamente da construção desse mural (que é 

um produto coletivo). Além disso, as contribuições individuais são disponíveis para todos os 

integrantes, possibilitando desta forma o aprendizado pelos pares. Para desenvolvimento 

desta atividade, será utilizado a ferramenta virtual de aprendizagem online Padlet disponível 

em (https://pt-br.padlet.com/dashboard), sem nenhum custo para os discentes. 

iii) Produção de trabalhos. 

 

c) Plantão de Dúvidas em Fórum: Um tópico fixo “Dúvidas” será criado no fórum da turma 

no SIGAA. Esta ferramenta, será exclusiva para retirada de dúvidas em atividades e/ou 

conteúdo da disciplina. A ideia é que nesse tópico os alunos possam socializar as dúvidas 

(desde simples questionamentos até dificuldades mais complexas) que muitas vezes são 

dúvidas até coletivas. A resposta para essas dúvidas será construída com a participação no 

fórum tanto do professor como dos demais discentes da turma; promovendo o aprendizado 

coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt-br.padlet.com/dashboard


 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE   

CENTRO DE TECNOLOGIA   

 
CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDO 

08/06 Apresentação da Disciplina 

10/06 A natureza da pesquisa em Engenharia de Telecomunicações 

15/06 Técnicas de leitura artigos científicos e livros de forma crítica 

17/06 Desenvolvimento de Atividade 

22/06 
Técnicas de revisão bibliográfica e o estado da arte em Engenharia de 

Telecomunicações 

24/06 Plataforma de busca: Web of Sciece; Scorpus; Periódicos Capes 

29/06 Ferramentas de apoio ao gerenciamento de referências 

01/07 Desenvolvimento de Atividade 

06/07 Desenvolvimento de Atividade 

08/07 Desenvolvimento de Atividade 

13/07 1ª Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

15/07 Socialização dos Resultados da 1ª Avaliação 

20/07 Métricas: Índice H, Fator de Impacto, ResearcherID, ORCID, Lattes 

22/07 Introdução aos métodos estatísticos para análise de resultados de pesquisa 

27/07 Introdução aos métodos estatísticos para análise de resultados de pesquisa 

29/07 Estratégias de pesquisa empírica: surveys, estudos de casos e experimentos 

03/08 Como apresentar e representar dados empíricos. 

05/08 Desenvolvimento de Atividade 

10/08 Desenvolvimento de Atividade 

12/08 2ª Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

17/08 Socialização dos Resultados da 2ª Avaliação 

19/08 Como organizar, planejar e conduzir um projeto de pesquisa 

24/08 A Escrita um artigo científico e um trabalho monográfico 

26/08 Como preparar uma apresentação e apresentar um trabalho 

31/08 Desenvolvimento de Atividade 

02/08 Desenvolvimento de Atividade 

09/09 Apresentações de Trabalho 

14/09 Apresentações de Trabalho 
16/09 Avaliação de Reposição 

 
 
 
 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

2ª 

T34 (Dúvidas) 

3ª 

T56 (Síncrona) 

4ª 

- 

5ª 

T56 (Síncrona) 

6ª 

- 
 
 

Observação: Cumpre-se salientar que estes horários são previsões de chats no sigaa e respostas 

ao fórum de dúvidas do sistema, mas a em outros momentos os alunos poderão contatar viam 

email ou fórum do sigaa. 
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