
PLANO ACADÊMICO DE ENSINO REMOTO (PAER) 

 

DOCENTE: XISTO SERAFIM DE SANTA DE SOUZA JÚNIOR 

 

ATIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1. COMPONENTES CURRICULARES 

 

DISCIPLINA CH N. VAGAS Turno 

Pesquisa Qualitativa Aplicada às Ciências Humanas 60 20 Noite 
 

DOCENTE:  Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior Dia/Hora:  Quarta-feira, 20h:00-21h:00 

PÚBLICO ALVO:  Estudantes de Geografia e áreas afins Contato: xisto.serafim@professor.ufcg.edu.br 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Propomos esta componente curricular em observância as orientações apresentadas no artigo 12 

da Resolução n.06/2020 que orienta acerca dos critérios para o docente apresentar o PAER a ser 

desenvolvido no período suplementar 2020.3. A disciplina proposta, além de atender aos 

requisitos da resolução que a normatiza, possui correspondência com componente curricular 

optativo  Metodologia da Pesquisa em Geografia previsto no PPC do curso de Geografia de 

forma a proporcionar uma maior facilidade de equivalência de crédito aos discentes. A opção 

por modificar o nome da componente curricular proposta neste PAER para Pesquisa 

Qualitativa Aplicada às Ciências Humanas justifica-se por dois fatos: a) necessidade de 

simplificar mais o conteúdo curricular ao direcionar apenas para um dos métodos de análise e 

b) permitir que estudantes de outras Unidades Acadêmicas que tenham disciplinas optativas em 

Geografia a possibilidade de cursar, especialmente se forem concluintes. Se trata, portanto, de 

uma disciplina nova pensada exclusivamente para este momento de excepcionalidade. Desta 

forma, precisamos que a UAG demande a emissão de um código da disciplina, mas que 

igualmente faça a previsão de inclui-la como equivalente à disciplina optativa ofertada no PPC 

do Curso. 
 

2. EMENTA 

Introdução aos métodos científicos; relacionar as principais teorias e métodos; identificar as 

técnicas de análise da pesquisa qualitativa; a análise de discurso e conteúdo; o uso da 

hemeroteca; pesquisa com grupo focal. 

3 - OBJETIVOS 

1. Identificar os fundamentos científicos da abordagem qualitativa nas pesquisas em ciências 

humanas e sociais; 

2. Aprofundar o entendimento a respeito das técnicas da pesquisa qualitativa 

4. - METODOLOGIA 

Em Conformidade com as orientações propostas na Resolução 06/2020, em especial ao item V do 

artigo 9, recorreremos ao desenvolvimento de atividades síncronas e assíncronas. 

 

Atividades Síncronas: 

Serão realizadas a partir do uso da Plataforma Meet do GSuite, Youtube (Live e Chat) e pelo Chat 

e Fórum da Plataforma Moodle. A opção pelo Meet se deve a realização de reuniões com os 

estudantes para planejamento das atividades, as quais serão gravadas no Google Drive e depois 

disponibilizadas na Plataforma Moodle. Por entender que um dos principais problemas da 

participação do estudante em atividades de interação em tempo real está na dificuldade de acesso 

à internet (limitação de dados disponíveis para acesso), recorreremos ao uso do Youtube para 

interação online e acompanhamento via Chat. As conversas serão armazenadas em nosso canal no 

Youtube e disponibilizadas na Plataforma Moodle para os estudantes que não puderem participar 

no dia. Serão acrescidas as atividades síncronas a realização de atendimento via Chat e Fórum na 

Plataforma Moodle.  

 



Atividades Assíncronas: 

As atividades assíncronas serão realizadas a partir do uso da Plataforma Moodle REA fornecida 

pela CEaD, a qual se constitui em um importante ambiente de interação entre docente e discente. 

A capacitação para o uso desta plataforma está em anexo a este documento (Anexo 01). As 

atividades constarão de acompanhamento em Fórum, questionários e vídeos a serem 

disponibilizados para os estudantes. Incluiremos nesta plataforma o link das atividades 

síncronas e outros vídeos que possibilitem a integração. A interação será realizada também 

através do Whatsapp. 

 

5. – RECURSOS UTILIZADOS 

Atividades síncronas:  

1. Uso da Plataforma Moodle (Chats e Fóruns) 

2. Uso da Plataforma Youtube* com transmissão online e acompanhamento e interação por 

Chat. 

3. Uso da Plataforma Google Meet com interação online. 

4. Uso do Whatsapp 

 

Atividades assíncronas:  

1. Uso da Plataforma Moodle. 

2. Uso da Plataforma Youtube através de vídeos. 

3. Uso da Plataforma GSuite/ Google Sala de Aula. 

 

6. AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de três formas: 

a) Acompanhamento dos Fóruns (os alunos receberão uma pontuação por participação nos 

fóruns que serão disponibilizados enquanto etapa assíncrona); 

b) Participação nas Lives de forma síncrona (os alunos receberão uma pontuação para 

frequência nas aulas online ou poderão responder questionários realizados a partir do debate 

online nos casos em que ficarem impossibilitados de participar).  

c) Realização de avaliações a serem disponibilizadas na plataforma Moodle. 

 

Obs. A participação poderá ser compreendida também pelo acesso a gravação do vídeo e 

resposta a questionários elaborados para quem não puder acessar online. 

 

7. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA (todos serão disponibilizados na plataforma Moodle) 
 

 

BARAY. Hector luís Avila. Introduccion a la metodologia de la investigacion. Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua, 

México. Eumed.net.2006. ISBN-10:84-690-1999-6. Disponível em: www.eumed.net/libros/2006c/203/   

 

DEMO. Pedro. Pesquisa e informação qualitativa: aportes metodológicos. 5ª. Ed. Campinas-SP: Papirus, 

2012. (coleção papiros educação). Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br  
 
LIMA, Valderez Marina do Rosário; RAMOS, Maurivan Guntzel; PAULA, Marlúbia Corrêa. (Org.). 

Métodos de análise em pesquisa qualitativa: releituras atuais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2019. Disponível 

em https://plataforma.bvirtual.com.br  
 

 

Observação1: a depender da necessidade incluiremos outros textos que sejam disponíveis online. 

 

 

Observação2: O estudante que se propõe a cursar a disciplina precisa solicitar cadastro no PSI 

(Portal de Sistemas Integrados) https://psi.ufcg.edu.br/. Os trechos que serão solicitados 

para realização das atividades serão demandados com a devida antecedência. 

 
 

http://www.eumed.net/libros/2006c/203/
https://psi.ufcg.edu.br/


8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Considerando as orientações apresentadas na Resolução 06/2020:  

(01) hora aula/atividade de interativa (síncrona e assíncrona) por (04) horas de atividade assíncrona   
 

 

 

Atividade 

Semanal Mensal Setembro a 

Dezembro Tempo On line Preparação Total  

síncrona + assíncrona 01h 04 h 05h  20h 60h 
  

Atividades de Interatividade Síncronas e Interatividade Assíncrona  
Aulas Tipo Duração Plataforma Atividade 

 

02/09 

síncrona 30’ Meet Apresentação do Plano de Curso 

assíncrona 30’ Moodle Apresentação da Plataforma Moodle 

09/09 síncrona 30’ Youtube Métodos de pesquisas em Ciências Humanas 

assíncrona 30’ Chat/Youtube/Moodle Dúvidas + Atividade de fixação 

16/09 síncrona 30’ Youtube A ideia geral da abordagem qualitativa 

assíncrona 30’ Chat/Youtube/Moodle Dúvidas + Atividade de fixação 

23/09 síncrona 30’ Chat/Youtube/Moodle Espaço-debate de texto 

assíncrona 30’ Moodle Atividade de fixação 

30/09 síncrona 30’ Youtube Métodos científicos e a abordagem qualitativa 

assíncrona 30’ Chat/Youtube/Moodle Espaço-debate de texto 

07/10 síncrona 20’ 
 

Moodle Atendimento no Fórum (20 minutos) 

assíncrona 40’ Realização do primeiro estágio 

14/10 síncrona 20’ Meet Análise da avaliação do primeiro estágio 

assíncrona 40’ Meet Avaliação comentada 

21/10 síncrona 30’ Youtube Técnicas da Pesquisa Qualitativa (hemeroteca) 

assíncrona 30’ Chat/Youtube/Moodle Dúvidas  

28/10 síncrona 40’ Youtube Técnicas da Pesquisa Qualitativa (Pesq. Internet) 

assíncrona 20’ Chat/Youtube/Moodle Dúvidas + Atividade de fixação 

04/11 síncrona 40’ Youtube Técnicas da Pesquisa Qualitativa (Questionários) 

assíncrona 20’ Chat/Youtube/Moodle Dúvidas  

11/11 síncrona 40’ Youtube Técnicas da Pesquisa Qualitativa (Entrevistas) 

assíncrona 20’ Chat/Youtube/Moodle Dúvidas + Atividade de fixação 

18/11 síncrona 20’ 
 Moodle* 

Atendimento no Fórum (20 minutos) 

assíncrona 40’ Realização do segundo estágio 

25/11 síncrona 20’ 
Moodle 

Atendimento online via Chat 

assíncrona 40’ Atendimento remoto por WhatsApp 

02/12 síncrona 30’ 
Moodle 

Atendimento online via Chat 

assíncrona 30’ Atendimento remoto por WhatsApp 

08/12 síncrona 30’ Meet Reunião online de avaliação das atividades 

assíncrona 30’ Moodle Entrega das notas finais 

* Orientação para realização de atividades assíncronas de avaliação final a disciplina. 
 

Atividade Assíncrona (atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes) 
 

Semanas Tipo de Atividades Atividades CH/Semanal 

1 Leitura do texto 1 Texto disponibilizado na Plataforma Moodle 4h 

2 e 3 Atividade Prática Formulário para ser preenchido em 2 semanas 8h 

4 Exibição de Vídeo Disponibilizado na Plataforma Moodle 2h 

5 Atividade Prática Formulário para ser preenchido 6h 

6 Realização do Estágio 1 Questionário Disponibilizado no Moodle 4h (duas tentativas) 

7 Leitura do texto 2 Texto disponibilizado na Plataforma Moodle 4h 

8 e 9 Atividade Prática Formulário para ser preenchido em 2 semanas 8h 

10 e 11 Atividade Prática Formulário para ser preenchido em 2 semanas 8h 

12 Realização do Estágio 2 Questionário Disponibilizado no Moodle 4h (duas tentativas) 

13 a 15 Trabalho Final** elaboração de uma proposta de aplicação do Método 12h 

Carga Horária 60h 
 

Objetivo esperado para a disciplina: 
 

Espera-se como resultado: 

- Inclusão da atividade final até o dia 08/12; 

** Será solicitado que cada estudante crie uma proposta de aplicabilidade do método qualitativo em sua área de 

conhecimento. A estrutura estará disponível na plataforma Moodle. 
 

9. CARGA HORÁRIA PARA PREPARAÇÃO DA AULA 
4 horas por semana = 16 horas por mês. 



2. CURSOS, LIVES, PALESTRAS, WEBCONFERÊNCIAS, WEBNÁRIOS, 

EVENTOS ONLINE* 
 

Modalidade do 

Evento 

Público Alvo Nome do Evento Carga Horária 

Lives Estudantes e 

Professores 

Projeto ponto de Vista 2 horas semanais 

(08h) 
 

* Desde maio, em parceria com a Profa. Priscila, estamos realizando uma série de Lives 
abordando questões relevantes tanto para a Geografia como para a comunidade acadêmica.  

 

28/05 Dia do Geógrafo: https://youtu.be/VUKhl-VC-K0  

05/06 Geografia Pós-pandemia: https://youtu.be/DUtLW91552A  

12/06 Falhas nas estratégias de Combate a Pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=lCmbw...  

18/06 O futuro do turismo pós pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=97Yln...  

25/06 Educação no século XXI: o uso das tecnologias da informação como recurso pedagógico 

https://www.youtube.com/watch?v=T5_JK. 

02/07 – A Pós-graduação frente a pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=T5_JK... 

08/ 07 – experiências de migração da educação presencial para atividade remota: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gfq21...  

16/07 – A américa em tempos de pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=1MJAY... 

24/07 – Estratégias para amenizar os efeitos da pandemia na agricultura familiar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dk2s0rtOUis 

30/07 – Os efeitos da Pandemia nas redefinições dos direitos humanos na América Latina  

 

Agendadas: As palestras ocorrem uma vez por semana. A atualização da programação está 

disponível em http://www.gidsufcg.com.br  
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CARGA HORÁRIA TOTOAL COM 

A INCLUSÃO DA DISCIPLINA NO PAER 

 

Vínculo Institucional/40 Hs/DE 
 

Atividades Carga Horária  

Semanal Mensal 

Ensino 

1. Proposta da Disciplina no PAER 05hs 20hs 

2. Realização de Lives 02hs 08hs 

Pesquisa e Extensão 

1. Projeto CNPq e orientação de PIBIC/PIVIC/PIBIT 06hs 24hs 

2. Projeto Probex  05hs 20hs 

Atividades Administrativas 

1. Participação nas reuniões do Colegiado Pleno* -  

2. Participação em atividades do CEP (reunião e análise de projetos)  06hs 24hs 

3. Assessoria de Pesquisa e Extensão 02hs 08hs 

4. Participação nas atividades do CEaD 12hs 48hs 

5. Atividades no Grupo de Pesquisa 02hs 08hs 

Total 40hs 160hs 
* Como as atividades do colegiados são condicionadas ao agendamento, na semana de reunião do colegiado pleno a 

carga horária é retirada das atividades do CEP 

https://www.youtube.com/watch?v=VUKhl-VC-K0
https://www.youtube.com/watch?v=DUtLW91552A
https://www.youtube.com/watch?v=lCmbw
https://www.youtube.com/watch?v=97Yln
https://www.youtube.com/watch?v=T5_JK
https://www.youtube.com/watch?v=T5_JK
https://www.youtube.com/watch?v=gFQ2141LMLM
https://www.youtube.com/watch?v=1MJAY0G6kH0
https://www.youtube.com/watch?v=dK2s0rtOUis
http://www.gidsufcg.com.br/

