
 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DEPARTAMENTO:   QUÍMICA  

2532 Produção de Textos Científicos 
Tipo de Disciplina:  Eletiva para Mestrado, Obrigatória para Doutorado 

 

Carga Horária Total: 2h semanais 
 
Pré Requisito(s): Dissertação de Mestrado, Seminário I 

             Créditos: 2 

   

 
OBJETIVOS Orientar alunos de pós-graduação na preparação e avaliação de trabalhos científicos 

escritos (artigos, teses e projetos) e orais (apresentações).  

EMENTA Formas de comunicação científica. 
Componentes dos textos científicos. 
Tabelas e figuras. 
Literatura científica, base de dados e ferramentas de pesquisa bibliográfica. 
O processo de publicação. 
Arbitragem. 
Algumas características da linguagem científica. 
Fatores de impacto. 
Noções de elaboração de projetos científicos e busca por financiamento. 
Como fazer apresentação de trabalho científico. 

PROGRAMA Formas, estilos e convenções da comunicação científica escrita em química; Etapas do 
processo de publicação de trabalhos científicos; Noções básicas do processo de 
arbitragem; avaliação de fator de impacto de publicações, Elaboração de projetos de 
pesquisa; Regras básicas para preparação e apresentação de apresentações orais. 

AVALIAÇÃO A avaliação do curso será feita da avaliação de artigo científico confeccionado pelo aluno 
em formato definido previamente. A nota final será resultado da arbitragem de professores e 
da arbitragem cruzada feita pelos próprios alunos da disciplina. 
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