
 

 

NORMAS E DICAS PARA PRODUÇÃO ACADÊMICA 
 

 
Professores conteudistas: Anaqueli Rubin, Janderle Rabaiolli e Zuleica Michalkiewicz  

Público-alvo: Estudantes de Graduação, de Pós-graduação e comunidade em geral. 

Número de vagas: 1000 

 

Carga horária: 20h 

 

Vigência: Aberto de 05 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

Período de realização do curso: A partir do ato de inscrição pelo interessado, sendo a sua 

realização individualizada, ou seja, na conclusão das atividades propostas, dentro do período de 

vigência do curso. 

 

Ementa: Produção de textos acadêmicos: redação científica; discurso acadêmico; plágio; textos 

científicos; emprego de vocabulário técnico, citação e referências bibliográficas; os gêneros resumo, 

resenha, artigo e monografia; dicas para apresentações orais e escritas no ambiente acadêmico.  

Objetivo Geral: Auxiliar a produção acadêmica por meio da disponibilização de material didático 

ilustrado. 

Objetivos Específicos:  

a) Apresentar diferentes gêneros de escrita acadêmica requeridos na graduação tais como 

resumo, resenha, artigo e monografia; 

b) Divulgar dicas e normas de escrita para elaborar e executar apresentações orais e escritas 

no ambiente acadêmico;  

c) Discorrer sobre plágio; 



 

 

d) Expor normas da ABNT mais usuais, formas de citação e de referências bibliográficas; 

e) Dar dicas para elaboração de apresentações em diversos formatos, desde as orais até 

pôster. 

Apresentação: 

Com o objetivo de colaborar com os graduandos na produção de textos científicos, o NTE 

disponibiliza, gratuitamente, um curso aberto online composto por 4 módulos de conteúdos 

autoinstrucionais 

Conteúdo Programático: 

Módulo 1 – Escrita acadêmica 

● A escrita acadêmica e suas características 

● Estilos de linguagem 

● Gêneros mais solicitados 

Módulo 2 – Dicas de escrita 

● Coerência e coesão  

● Referências textuais 

● Linguagem 

Módulo 3 – Plágio  

● Direitos autorais e de imagem 

● Detecção de Plágio 

● Normatização de Referências Midiáticas  

 



 

 

Módulo 4 – Apresentação oral 

● Elaboração de apresentações 

● Dicas de oralidade 

● Formatos de organização e apresentação: seminários, pôster, painel 

● Ferramentas para criação de mapas mentais e conceituais 

Estratégia de ensino: Curso Aberto Online e Massivo (MOOC) sem tutoria, com socialização de 

material didático autoinstrucional sobre os referidos temas, empregando recursos como: 

● Vídeos 

● Infográficos, cards 

● Cartilhas/PDFs 

 Avaliação: Os cursistas serão avaliados mediante a realização e conclusão das atividades de 

correção automática propostas, sendo exigida a obtenção de nota final igual ou superior a 7,0 para 

aprovação e certificação. 

Certificação: O certificado será fornecido aos participantes, que cumprirem os critérios 

avaliativos e poderá ser obtido pelo site Portal da UFSM de Certificados WEB, a partir do 15º 

dia do mês subsequente à conclusão do curso  cursista. Caso constate algum problema 

envie e-mail para equipecapacitacao@cead.ufsm.br e solicite verificação. 

Inscrições: Pelo tempo de vigência do curso. Para se inscrever, clique AQUI. O correto 

preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade das informações prestadas são de 

responsabilidade do interessado. 

Seleção/divulgação: Por se tratar de um curso aberto e massivo, não há seleção de inscritos, o 

acesso aos conteúdos se dá mediante a conclusão do ato de inscrição, sendo facultado ao 

interessado concluir ou não o curso ou mesmo cancelar sua inscrição a qualquer tempo. 

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
mailto:equipecapacitacao@cead.ufsm.br
https://ead05.proj.ufsm.br/course/view.php?id=5195

