
 

 

 
 

ANEXO G 

 

OFERTA DE DISCIPLINA PARA 1º SEMESTRE LETIVO/2020 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nome da disciplina: Tópicos em métodos e técnicas de pesquisa: Comunicação Científica 
Professor(a) coordenador(a): Patrícia Corrêa de Faria 
Professores convidados: Vanessa da Silva Carvalho Vila (Departamento de Enfermagem, 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás) 

Carga horária total: 32 horas 

Período: 16/04/2020 a 04/06/2020 

Horário: 14:00 às 18:00 
Local: Miniauditório 
Número de vagas: 15 para alunos regulares e 02 para alunos especiais 

 

 

2 – OBJETIVOS:  
 Compreender e praticar o processo da comunicação científica. 

3 – EMENTA:  
 A comunicação científica. Canais de comunicação científica. Letramento informacional. 
Letramento em saúde e a comunicação científica. Comunicação científica na odontologia 
 

4 – METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS: 

 Aulas expositivas, discussão dialogada, apresentações orais, produção de material para a 

comunicação científica.  

5 – AVALIAÇÃO:  

Conforme determinação legal, o aluno é obrigado a frequentar o mínimo de 85% (oitenta e 
cinco por cento) da carga horária presencial da disciplina. Segundo o Regulamento do PPGO 
(Resolução CEPEC 1136/2013), o aluno deve obter conceito final A, B ou C para ter direito a 
crédito. 
 O aluno será avaliado em relação à sua pontualidade e participação. Durante a disciplina, 
um material para divulgação científica deverá ser elaborado, apresentado e enviado aos 
professores. A nota final será calculada a partir da somatória das pontuações das atividades 
abaixo: 
 

Atividade Descrição Nota 

Pontualidade e participação O aluno deverá comparecer às aulas 
pontualmente e participar das discussões 
dialogadas.  

0,0 a 1,0 

Confecção e apresentação 
de material para eventos 
científicos 

O aluno deverá confeccionar e apresentar, 
em aula, material para evento científico. O 
objetivo da atividade é a avaliação crítica 
dos materiais apresentados em eventos.  

0,0 a 3,0 

Material para divulgação 
científica 

O aluno deverá elaborar, durante as aulas, 
um material para comunicação científica. A 

0,0 a 6,0 



 

 

avaliação final da atividade acontecerá a 
partir da apresentação e entrega do 
material.   

 
 
6 – CRONOGRAMA  
 

Data Horário Tema da aula Professor 

16/04/2020 14:00 às 18:00 Apresentação da disciplina, 
conceitos e importância da 
comunicação científica. 

Patrícia 

23/04/2020 14:00 às 18:00 Canais para a comunicação 
científica 

Patrícia 

30/04/2020 14:00 às 18:00 Comunicação científica: 
eventos científicos 

Patrícia 

07/05/2020 14:00 às 18:00 Apresentação de pesquisas ou 
temas de pesquisas – “Pitch 
sua pesquisa” 

Patrícia 

14/05/2020 14:00 às 18:00 Letramento informacional Patrícia 

21/05/2020 14:00 às 18:00 Letramento em saúde e a 
comunicação científica 

Patrícia e 
Vanessa 

28/05/2020 14:00 às 18:00 Oficina: apresentação do 
material elaborado para público 
com diferentes níveis de 
escolaridade e discussão de 
mudanças no material 

Patrícia 

04/06/2020 14:00 às 18:00 Apresentação final do material 
de comunicação científica – 
Comunicação científica na 
odontologia 

Patrícia 
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