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Público-alvo: Alunos de iniciação científica (IC), pós-graduação e pós-doutorandos que estejam em
fase de planejamento ou de escrita efetiva de trabalhos científicos.
Pré-requesitos: Não há.
Objetivos didáticos: Capacitar o aluno a completar sua tarefa de escrita científica. Para isso, os
pontos básicos para a consecução dessa tarefa serão discutidos e elaborados em sala, com
especial ênfase na: Identificação de fontes de informação confiáveis para embasamento do
trabalho; Estruturação do texto nas formas padrão de artigos científicos; Compreensão das
características principais das seções básicas de um trabalho científico (Títulos, resumo, palavraschaves, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão e agradecimentos);
Realização adequada da referência de um texto; Discussão dos conceitos fundamentais da ética da
escrita científica (plágio, citação adequada, autoria e conflito de interesses); Discussão dos passos
formais do processo de submissão de um trabalho científico.
Ementa: Fontes de informação confiável para trabalhos científicos: SciELO, PubMed, Google
Scholar, WoS e outros repositórios de trabalhos científicos; Características dos leitores: difusão
científica. A estrutura de um trabalho científico: o Método IMRAD; Revisões da literatura e
revisões sistemáticas; Ética na escrita do trabalho científico: plágio, retratação, critérios de autoria
e conflitos de interesse; O processo de submissão e aceitação do trabalho científico: seleção de
revistas. Resposta a revisores
Número máximo de participantes: 30.
Carga horária: 4h.
Língua: Português.
Aferição de presença: Lista de presença.
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Métodos de avaliação: Avaliação do participante: Ao final da atividade, o aluno deverá ser capaz
de apresentar um plano de trabalho, apontando erros identificados, lacunas e os passos
necessários para completar seu artigo; Avaliação dos professores: formulário de avaliação cego,
distribuído ao final da sessão.
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