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Disciplina: Seminários em Solos: Redação Científica  
 

Identificação 
Código: SOL 863 
Créditos: 1 (1-0) 
Nível: Mestrado/Doutorado 
Professores: Celso Aita 
Oferecimento: Anual (II Semestre) 
 
Objetivos da Disciplina 

Oportunizar ao aluno o conhecimento e o treinamento de aspectos teóricos e práticos para 
torná-lo capaz de planejar, organizar e sistematizar resultados de pesquisa ou informações de 
literatura na forma de relatos técnico-científico e desenvolver a habilidade avaliar crítica e 
construtivamente trabalhos técnico-científicos. 

 
Ementa 

Preparação e apresentação de revisões bibliográficas e artigos científicos destinados a 
publicação. Treinamento no uso de recursos áudio visuais para apresentação de trabalhos científicos. 
Discussão técnica com a platéia sobre o assunto do seminário. Avaliação de artigo científico 
(elaboração de parecer). 
 
Metodologia e/ou Instrumentos de Ensino 

Trabalho individual, trabalhos em grupo, seminários, retroprojetor, projetor de slides, quadro 
negro e data show.  
 
Formas de Avaliação 

Trabalhos científicos, apresentação de seminário, avaliação por pares, auto-avaliação e 
participação em aula 
 
Programa: Título e Discriminação das Unidades 
 
 
Unidade 1 

Introdução 
1.1 – Apresentação dos objetivos da disciplina 
1.2 – Estabelecimento de sistema de avaliação 
1.3 – Estabelecimento do calendário de entrega e apresentação 

 
 
Unidade 2 

Elaboração de artigo científico ou revisão bibliográfica para publicação em periódico 
científico 
 
 
Unidade 3 

Preparação, organização e apresentação de um seminário sobre assunto do artigo ou 
revisão 
 
 
Unidade 4 

Avaliação dos trabalhos apresentados com elaboração de parecer de acordo com 
procedimentos usados em revistas científicas.   

 
 

 
 



 
 
 
 

 2 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Rurais 

Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 

 

 
Bibliografia recomendada 
 
ASA/CSSA/SSSA. Publications handbook & style manual.  Madison, ASA, 1998. 154p. 
 
RODELLA, A.A. Redação em inglês de artigos sobre solos e nutrição de plantas. Tópicos em Ciência 
do Solo, v.5, p.372-416, 2007. 
 
SBCS/BI. Normas de redação e revisão de trabalhos a serem publicados pela SBCS. Boletim 
Informativo, v1, n.2, 23-37, 1997. 


