
 

CRONOGRAMA DE ENCONTROS DO GP-PEFAS 2017/1 

Coordenadoras: Profª Drª Cristiane Cardoso de Paula e Profª Drª Stela Maris de Mello Padoin. 
Doutorandas responsáveis pela condução dos encontros: Jaqueline Arboit e Bruna Pase Zanon. 
Dia da semana e horário previsto para os encontros: Sextas-feiras às 14hs 
Local de realização dos encontros: UFSM, campus universitário, Centro de Ciências da Saúde, prédio 26, sala 1336. 
 

Data Textos Atividades 

17/03 não se aplica - Acolhida dos integrantes do GP- PEFAS; 
- Apresentação do funcionamento do GP e dos encontros do grupo, 
bem como dos integrantes individualmente. - Serão explanadas as 
expectativas quanto aos encontros, os textos a serem lidos ao 
longo do semestre, bem como serão pactuadas sugestões e 
críticas;  
- Levantamento dos integrantes a serem vinculados ao Diretório do 
GP (Jaqueline Arboit); 
- Cronograma de manutenção da sala do GP;  
- Organização de trabalhos para o III Seminário Internacional e X 
Semana de Enfermagem da UFSM 

24/03 Texto base: Sub-capítulos 2.1 Definições de ciência, 2.2 
Critérios de cientificidade e 2.3 Conhecimento científico e 
conhecimento popular do livro Metodologia do trabalho 
científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho 
acadêmico.  
Texto complementar: Maria Júlia Paes da Silva. Ciência 
da Enfermagem. Acta Paul Enferm. 2012;25(4):i.  

- Discussão acerca da definição de ciência, critério de cientificidade, 
e a distinção de conhecimento cientifico e popular.  

31/03 não se aplica Workshop A distribuição espacial da mortalidade infantil no RS e 
em SM: aspectos geográficos e sociais. 
Ministrado por Prof. Dr. Rivaldo Faria (Dep. Geociências/UFSM). 
Local: Auditório do CCS 
Promoção: GP-PEFAS/UFSM 



 

07/04 Texto base: Sub-capítulos 3.1 O que é pesquisa?, 3.2 
Aspectos éticos da pesquisa científica, 3.3 Características 
da pesquisa científica, 3.5 Etapas da pesquisa do livro 
Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da 
pesquisa e do trabalho acadêmico.  
Texto complementar: Resolução, n.466/2012 - Normas 
para pesquisa envolvendo seres humanos; Iara Coelho 
Zito Guerriero. Resolução nº 510 de 7 de abril de 2016 
que trata das especificidades éticas das pesquisas nas 
ciências humanas e sociais e de outras que utilizam 
metodologias próprias dessas áreas. Ciência & Saúde 
Coletiva, 21(8):2619-2629, 2016.  

- Discussão acerca do que é pesquisa, aspectos éticos, 
características da pesquisa e fases da pesquisa. 

14/04 FERIADO  

21/04 FERIADO  

28/04 não se aplica - Organização de trabalhos para a 32ª Jornada Acadêmica 
Integrada – JAI.  

05/05 
Texto base: Sub-capítulo 5.4 Eventos Científicos do livro 
do Livro Metodologia do trabalho científico: métodos e 
técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.  
Texto complementar: Dicas para apresentação de 
trabalhos acadêmicos.  

- Eventos científicos e apresentação de trabalhos acadêmicos. 

12/05 Texto base: Capítulo 7 Normas Gerais para apresentação 
das referências.  

- Normas gerais para elaboração de referências – EndNote. 
(Doutorando Wendel).  
 

19/05 Publicação de artigos científicos: recomendações práticas 
para jovens pesquisadores/ Érica de Cássia Ferraz, Ana 
Luiza G. P. Navas. – São Paulo, 2016. Páginas 19 a 27. 
Texto complementar: Mauricio Gomes Pereira. Preparo 
para a redação do artigo científico. Epidemiol. Serv. 
Saúde, Brasília, 21(3):515-516, jul-set 2012. 

- Recomendações gerais para redação de trabalhos científicos 

26/05 Semana do III Seminário Internacional: Tecendo redes na - 



 

Enfermagem e na Saúde, X Semana de Enfermagem da 
Universidade Federal de Santa Maria.  

02/06 não se aplica - Apresentação dos projetos de TCC I (Tayla, Camila e Fernanda) e 
relatórios de TCC II (Mileidi); 
- Esclarecimentos de dúvidas e sugestões para aprimoramento dos 
trabalhos.  

09/06 Teste de Suficiência 
Pré-defesa Laura e Marília. 

- 

16/06 Dia não letivo (Corpus Christi/Feriado). - 

23/06 Festa Junina  

30/06 Textos base: Tutorial de acesso ao fator impacto através 
do Web Of Science – Journal Citation Reports (JCR). 
Como escolher o periódico certo para o seu artigo 
científico? - http://posgraduando.com/como-escolher-o-
periodico-certo-para-o-seu-artigo/ 

- Citações e escolha de periódico. 

07/07 Encerramento das reuniões do GP 2016/2 - Confraternização;  
- Avaliação dos encontros do GP do primeiro semestre; 
- Sugestões para as reuniões do próximo semestre.  

 

 


