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Créditos: 

Distribuição da Carga Horária Semestral

Teoria Exercício Laboratório

Ementa: 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências
definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 
e/ou definição dos conteúdos programáticos)
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos)

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 
os pesos conferidos a cada instrumento)

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido)
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 Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que
deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo
programático a ser desenvolvido)
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos

nas aulas)
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