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1. Objetivos:
•
•
•

Conhecer os fundamentos e técnicas de analises na produção do conhecimento científico.
Entender a estruturar as diferentes fases para a elaboração e desenvolvimento de pesquisa e
trabalhos acadêmicos com impacto científico.
Entender as fases na produção de artigos científicos.

2. Procedimentos de ensino:
Serão realizadas aulas teóricas onde o docente abordaram os conceitos básicos para a estruturação da
aprendizagem do aluno, assim como apresentação das diferentes ferramentas disponíveis para a
elaboração de documentos científicos (propostas de projetos, documento de dissertação e/ou artigos
científicos). Complementarmente, serão realizadas atividades práticas para o desenvolvimento de
pesquisa e elaboração de documentos de caráter académico. Serão realizados seminários para
fomentar a analises crítico dos alunos e desenvolver habilidades de auto avaliação.

3. Programa/conteúdo aulas:
TEMA /
horas
1 (3 h)
01/03/2018
9:00
Sala 523

Teoria
- O que é ciência e pós stricto
sensu.

Prática
Leitura de artigos e síntese**

Essa aula descreve o papel da pós
em gerar recursos humanos
capazes de entender o
conhecimento vigente, usando o
método científico.

O aluno lerá rapidamente 3
artigos em sala de aula e
apresentará sua síntese dos
mesmos. O objetivo é ensinar o
aluno a identificar rapidamente as
informações essenciais de um
artigo.

- Identificando a lacuna
- Como descrever um tema
relevante, factível e com
potencial de inovação

Ferramentas para revisão de
literatura **

Exercício*
5 palavras chave
Relacionadas à pesquisa que o
aluno pretende ou está
realizando
Resumir em 250 palavras seu
trabalho (introdução,
justificativa, que esta sendo
feito, conclusão principal).

Como usar as bases de dados
(Science-direct e google scholar).
Uso de programas
administradores de referencias
bibliográficas (Mendeley,
EndNote, Zotero).

Referencias cruzadas em
Microsoft office **
2 (6 h)

Análise dos resultados,
discussão e conclusões
A importância de imaginar o
resultado esperado e planejar com
antecedência como ele será
apresentado. Cuidados com
gráficos e tabelas.
Onde apresentar os resultados
(seminário – revista – qualis)?

3 (9 h)

4 (12 h)

O aluno produzirá (com base em
resultados preliminares) gráficos,
tabelas, estatísticas e estrutura
do documento.
Procura das revistas qualis mais
relevantes de cada área
(internacionais e nacionais).
Modelo de documento com
seções de introdução,
programa experimental e
resultados (preliminares).
Versão preliminar da estrutura
de tópicos e figuras nas demais
seções. Bibliografia com ao
menos 25 referências,
preferencialmente artigos de
periódicos científicos.

Escrita científica

Modelo de artigo**

Regras gerais para escrever em
ciência e como elas diferem de
outras formas de comunicação
escrita.

Os alunos irão escrever, em sala
de aula, a introdução do trabalho
em duas páginas (> 1000
palavras), com alta densidade de
referências (> 25 principalmente
internacionais) e que leve o leitor
a identificar a lacuna abordada
pelo projeto.

Ética e revisão por pares

Revisão do artigo por pares**

Como a comunidade acadêmica se
auto regula

Os alunos irão fazer uma revisão
dos trabalhos dos colegas,
seguindo guidelines de
periódicos internacionais e
conferencias científicas.
Apresentação de resultados
preliminares por parte de todos os
alunos aos colegas (no formato
apresentação de congresso). Tempo de
apresentação 15 min.
Auto avaliação pelos colegas

Como apresentar resultados de
pesquisa nu congresso/defesa

5 - 6 (20 h)

Resultados esperado

Seminário final

** Recomenda-se o uso de computador pessoal

Produto esperado:
A elaboração do documento/artigo (preliminar) será de forma individual e corresponde a principal ponto
do seminário. Os critérios básicos de avaliação correspondem a: qualidade da redação, uso de
linguagem técnico e científico, coerência e fluidez dos escritos produzidos, capacidade de análise crítica
do conhecimento existente, clareza da lacuna a ser investigada, solidez do método de investigação
proposto, e uso correto de referências atuais e com alta credibilidade (e.g. periódicos internacionais com
revisão por pares a alto fator de impacto).
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