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Apresentação
O objetivo da disciplina é apresentar as principais técnicas de desenvolvimento de textos científicos para melhoria
da qualidade das publicações derivadas de pesquisa acadêmica.
Avaliação
 Participação em sala de aula (peso 3): presença (30%) e desenvolvimento das tarefas propostas (70%).
 Apresentação do tema do artigo final e delineamento da proposta (peso 2).
 Entrega de artigo final (peso 5).
Data

20-set

27-set

04-out

11-out

18-out

25-out
25-nov

Atividades (sujeitas a adequações, se necessário)
Tema geral: Apresentação da disciplina. Tipos de pesquisa e estrutura de artigos científicos.
Tema específico: Pesquisa de trabalhos correlatos na literatura.
Tarefa: Busca e análise de literatura para construção do contexto do artigo – Escrever a seção de
trabalhos correlatos (3 a 5 parágrafos agrupando e resumindo o estado da arte).
Tema geral: Ética em pesquisa e publicação: conflito de interesses, plágio e definição de autoria.
Tema específico: Descrição da metodologia: abordagens possíveis, ferramentas.
Tarefa: Escrever a seção de metodologia usando as ferramentas citadas em aula (de 2 a 3 páginas).
Tema geral: Formas gráficas de apresentação dos resultados.
Tema específico: Elaboração dos resultados.
Tarefa: Escrever a seção de resultados usando pelo menos duas formas de apresentação de resultados
(de 2 a 3 páginas)
Tema geral: Estilo de redação e construção do texto científico em idiomas inglês e português.
Tema específico: Redação da discussão e conclusões: hipóteses, questões de pesquisa.
Tarefa: Escrever as seções de discussões e conclusões
Tema geral: Revisão de literatura e fluência na construção do argumento em inglês e português.
Tema específico: Desenvolvimento da introdução e contexto do estudo: elementos obrigatórios na
Introdução
Tarefa: Escrever a introdução do artigo
Tema geral: Estratégias para escolha de periódicos: Escopo e fator de impacto.
Tema específico: Formulação dos elementos pré-textuais (título, resumo/abstract e outros).
Tarefa: Finalizar o artigo com os elementos pré-textuais
Entrega do artigo final em formato eletrônico (até 23:59) pelo sistema e-disciplinas.
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