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ORIENTAÇÃO ASPI – 2º/2017
PESQUISA EM LETRAS
Coordenação Geral: Gracinéa
Coordenação do 6º período: Gracinéa
Suporte: Marriene
1 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O trabalho: O trabalho interdisciplinar (Atividade de Simulação Profissional Integrada –
ASPI) acontecerá da seguinte forma:







A turma será dividida em grupos de até QUATRO alunos.
Cada grupo deverá prosseguir o desenvolvimento do projeto de pesquisa, elaborado
no semestre anterior, a fim de transformá-lo em uma monografia, que será
submetida a uma banca avaliadora no final deste semestre.
O orientador de cada grupo será o do TCC.
O orientador deverá ajudar os grupos com o desenvolvimento da pesquisa.
Os coordenadores ajudarão a turma, em geral.
O trabalho a ser apresentado na ASPI deverá ser disponibilizado para o orientador
conforme calendário.

Apresentação do trabalho:
- Cada grupo terá 15 minutos para realizar a apresentação de sua proposta de trabalho;
- Ao final da apresentação, os professores farão comentários sobre cada um dos trabalhos
apresentados, buscando sugerir elementos que possam aprimorar seu desenvolvimento;
Valor total: 15,00 PONTOS
Observação: Todos os professores reservarão entre 2 e 6 aulas, ou seja, entre 1 e 3
encontros, para orientação dos alunos.
Grupos: até 04 integrantes

Temas:
A monografia é desenvolvimento do Projeto de Pesquisa qualificado no semestre anterior.
2 – OBJETIVOS
Geral: Preparar os alunos para a banca examinadora, que ocorrerá no final do semestre.
Específicos:
 Estimular reflexões sobre o fazer científico;
 Praticar a pesquisa científica;
 Fortalecer o trabalho em equipe no contexto de ensino-aprendizagem.
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3 – DETALHAMENTO DAS ETAPAS
Cada grupo deve seguir as seguintes etapas para um bom desenvolvimento do trabalho:
 Estruturação da monografia;
 Correção de problemas/lacunas detectados pela banca de qualificação do semestre
anterior;
 Desenvolvimento da pesquisa: coleta e análise parcial dos dados.
 Entrega do texto com resultados parciais para avaliação do professor orientador;
 Correção, conforme orientação do professor orientador;
 Elaboração da apresentação a partir dos elementos dispostos no pré-projeto de
pesquisa e conforme as indicações do Manual de Normalização da FACISABH;
 Apresentação durante o evento ASPI Letras.
4 – AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Valor total do trabalho: 15,0 pontos em cada uma das disciplinas do 6º período.




Valor da parte escrita com resultados parciais: 6 pontos
Valor da apresentação: 6 pontos;
Avaliação de, pelo menos, uma apresentação de colegas em cada dia da ASPI,
totalizando três avaliações no final: 3 pontos.
Observação: o formulário para avaliação da apresentação dos colegas será
disponibilizado para os alunos.

Critérios para avaliação:
Geral:




As apresentações serão avaliadas pelos professores; todos os alunos deverão estar
PRESENTES E DISPONÍVEIS para a apresentação;
Todos os alunos deverão participar de todas as etapas e da apresentação. A
AVALIAÇÃO É TAMBÉM INDIVIDUAL;
A participação dos alunos conta na avaliação, visto que ele terá que escolher e
avaliar por escrito um grupo de cada dia de ASPI. Essa avaliação é um pequeno
parágrafo crítico. O ponto conta para o aluno avaliador.
Específicos:

Os professores utilizarão os seguintes critérios para avaliação das apresentações:










Estrutura, clareza e organização da apresentação;
Posicionamento crítico em relação às referências;
Resultados parciais;
Uso do português padrão;
Coerência entre as partes do texto;
Respeito às regras do Manual de Normalização da FACISABH 2017;
Objetividade;
Pontualidade;
Obediência ao tempo marcado pelo professor/mediador.

3
Observações sobre a avaliação:
 Alunos AUSENTES no dia da apresentação dos trabalhos do grupo ficam com
ZERO no trabalho (na parte da apresentação).
 Os casos omissos deverão ser resolvidos entre os professores e com anuência da
Coordenação de Letras.
5 – DATAS IMPORTANTES
Divulgação das normas para os alunos

Até 29 de agosto (terça -feira)

Entrega da parte escrita para o orientador

Até 06 de outubro (sexta-feira)

Retorno do orientador para os alunos

Até 13 de outubro (sexta -feira)

ASPI

28 (SÁBADO), 30 (segunda-feira) de
outubro.
Obs.: no sábado, as apresentações
ocorrerão pela manhã; nos demais dias,
no horário das aulas.

6 – GRUPOS

