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Ementa: 

O sistema educacional brasileiro, níveis básico, superior e pós graduação. Plano de 

titulações e Carreira em nível superior no Brasil. Ética em Pesquisa. Pressupostos ético-

morais da pesquisa científica no Brasil. Elaboração do trabalho científico, dos 

congressos à dissertação/tese. 

Referências bibliográficas. Normas da ABNT (6023/2002 e 14724/2011). O discurso 

direto: Técnicas de escrita acadêmica, com a produção de material, pelos alunos, 

visando o desenvolvimento, no mestre em química em formação, das habilidades e 

competências necessárias para a elaboração dos vários tipos de textos utilizados na 

academia. (I) projeto; (II) resumo; (III) artigo; (IV) dissertação. O discurso oral: 

Técnicas de ministração de palestras e recursos que auxilie o aluno a ter um bom 

desempenho na defesa de dissertação, tanto no momento da apresentação, quanto no 

momento da arguição. (I) marcadores de discurso (preposições, conjunções, pronúncia, 

ortoépia, velocidade, discussão das máximas de qualidade, quantidade, relevância e 

clareza); (II) recursos audio-visuais; (III) sinais não verbais (linguagem corporal); (IV) 

sessão de perguntas (concluindo, questionando, discordando). (V) atividades de fala. 
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