
Programa da disciplina turma do PPGM

Redação e organização de trabalhos acadêmicos

Ementa: O Método Científico; Definições sobre o trabalho acadêmico-científico;
Aspectos técnicos da redação científica; Elaboração e organização do trabalho científico;
Estrutura de um Artigo Científico; Redação e organização de artigo científico; Ilustrações
no trabalho acadêmico-científico; Tipos de trabalhos científicos; Técnicas de apresentação
do trabalho acadêmico-científico; Visibilidade do artigo científico. Consulta ao Qualis
Ciências Ambientais.

Carga horária: 30 horas
Forma de apresentação: Condensada (bimestre)
Oferta: início do 2º semestre letivo de cada ano
Objetivos
Orientar os discentes na redação e organização de trabalhos acadêmicos
Indicar formas práticas e objetivas apresentação e discussão de dados
Apresentar o portal Qualis das Ciências Ambientais
Direcionar a escolha da revista para publicação
Encorajar os discentes a escreverem um manuscrito, na sua área de conhecimento, até o
término da disciplina para ser submetido para apreciação por professores do PPGM, que
estejam relacionados ao tema do manuscrito, para uma primeira avaliação antes da
submissão à publicação em periódicos especializados.

Programa da disciplina
A disciplina será dividida em aulas teóricas e práticas (orientação da redação e

organização de um manuscrito).
- Adquirir o conhecimento da metodologia para redação e organização de projetos e

artigos científicos
- Conhecer aspectos da comunicação científica para a produção de teses de

mestrado e para a publicação de trabalhos em periódicos.
- Esclarecer aspectos legais e éticos para publicação de dados científicos.

Conteúdo Teórico
- O que deve conter num artigo científico?
- Normas para redação científica
- Qualis Ciências Ambientais
- Plágio Acadêmico

Métodos de Avaliação
- Redação e organização do manuscrito
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