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I. IDENTIFICAÇÃO

Curso: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Disciplina: CBI0140 - Redação de Artigos Científicos

Professor(a)
Responsável:

Carlos Henrique Xavier Custódio e Paulo César Ghedini

Outros professores
participantes:

Semestre Letivo: 2023-1
CH Teórica: 64h (4 créditos) CH Prática:
Língua que a

disciplina será
ministrada

(   )Português (  X )Inglês (   )Espanhol
Obs:__________________________________________

Modalidades da
Disciplina

( X  )Virtual (   )Presencial (   )Virtual e presencial

(   )Síncrona (   )Assíncrona ( X )Síncrona e assíncrona

II. EMENTA
Redação de artigos científicos: conhecimento e determinação do fator de impacto e classificação pelo
Sistema Qualis; elaboração de artigo de própria autoria em inglês e que satisfaça às exigências de um
periódico de boa qualidade convenientemente escolhido; análise e emissão de parecer de artigo científico
III. OBJETIVO GERAL

Aprimorar o conhecimento dos pós-graduandos em técnicas de redação científica.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:

- Diferenciar formas de registro bibliográfico através da análise das normas de diferentes 

tipos de periódicos.

-  Conhecer e determinar o fator de impacto e classificação pelo Sistema Qualis.

- Elaborar artigo de própria autoria em inglês.

- Analisar e emitir parecer de artigo científico.

V. CONTEÚDO
Redação de artigos. Processo editorial: da submissão ao aceite ou rejeição.

VI. METODOLOGIA
A disciplina será ministrada em Inglês e dividida em dois módulos, um inicial ministrado pelo prof.
Paulo  Ghedini (Parte 1) e o seguinte (Parte 2), ministrado pelo Prof. Carlos Xavier. Serão utilizadas
estratégias de orientação e treinamento do discentes quanto aos aspectos importantes e pertinentes ao
processo editorial, da redação de artigos científicos à revisão pelos pares.

As aulas serão ministradas através do ensino remoto utilizando o Google Classroom e as ferramentas
do GSuite.  O conteúdo será ministrado através de metodologias síncronas e assíncronas.  Através das
metodologias síncronas, o professor adotará o método de elaboração conjunta do raciocínio, em que o
professor dialoga e faz uma conversação didática sobre o tema com perguntas instigadoras de discussão,
procurando buscar  novos olhares para a questão em estudo. Serão aplicadas atividades dirigidas para
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serem respondidas e posteriormente discutidas em aula, quando for o caso, que também será desenvolvida
de forma remota utilizando as ferramentas virtuais do GSuite.

Instruções para o Módulo ministrado pelo Prof. Carlos H. Xavier

• A turma será dividida em duplas. Cada dupla escolherá um artigo de sua área, de qualquer autor.

• A dupla deverá enviar o artigo a todos os colegas e ao professor com no mínimo uma semana de

antecedência. Todos os alunos da disciplina deverão consultar, no site da revista que publicou o

artigo enviado, as normas para revisão. Da mesma forma, todos deverão trazer perguntas e críticas

sobre o artigo.

• Após escolha e envio do artigo pela dupla a todos da turma, como instruído acima,  um dos

membros da dupla se responsabilizará por apresentar o artigo escolhido em detalhes (teremos em

torno de 40min para apresentações), mimetizando o papel do autor. Após a apresentação, o outro

componente da dupla ficará responsável por criticar o artigo, no papel de revisor, seguindo a revisão

que a dupla ficou responsável por elaborar (teremos em torno de 30min para críticas). Tal revisão

em formato adequado (informado pela revista do artigo), deverá ser preparada em texto e enviada a

todos da turma, pelo menos 4 dias antes da apresentação em aula.

• Após a apresentação de cada artigo e da revisão pela dupla, a audiência poderá fazer suas perguntas

e críticas ao trabalho e à revisão apresentados. Ao final, a audiência atuará como editor e decidirá

sobre os termos do aceite ou rejeição artigo.

• Os slides da apresentação e o texto das revisões, elaboradas pela dupla de cada dia, deverão ser

feitas em inglês!!!

• Detalhes e explicações adicionais serão fornecidos na primeira aula do módulo 2 pelo professor.

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados pelas atividades designadas pelos professores e também  pelas

presenças e participação nas aulas. Conforme a Resolução Cepec 1491, o rendimento acadêmico dos

estudantes  na  disciplina  será  expresso  pelos  conceitos  A,  B,  C,  D.  Será  considerado  insuficiente,

reprovado e sem direito aos créditos aqueles que obtiverem o conceito D. Será também reprovado o

estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da frequência na disciplina ou nas atividades.

VIII. CRONOGRAMA*
Parte 1 – Prof. Paulo Ghedini 05/06/23 – 28/06/23 (segundas e quartas de 14h as 18h)
Parte 2 – Prof. Carlos Xavier 17/07/23 – 07/08/23 (segundas e quartas de 18h as 22h)

Conteúdos Data Prof.

Introdução à disciplina e Videoaulas 1 e 2: O Gênero Literário; Títulos, 
Autores e Abstract 
(síncrona)

05/06 Paulo

Discussão videoaulas 1 e 2 (síncrona) 07/06 Paulo
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Videoaulas 3 e 4: Introdução; Resultados, Discussão e Conclusões

(assíncrona)

12/06 Paulo

Discussão videoaulas 3 e 4 (síncrona) 14/06 Paulo

Videoaulas 5 e 6: Precisão e Complexidade; Ação no Verbo, Fluência de 

Texto (assíncrona)

19/06 Paulo

Discussão videoaulas 5 e 6 (síncrona) 21/06 Paulo

Videoaulas 7 e 8: Plain English, Escrever em Inglês; Parágrafos, Cover 

Letters, Processo Editorial (assíncrona)

26/06 Paulo

Discussão videoaulas 7 e 8 (síncrona) 28/06 Paulo

-  Introdução ao processo editorial  –  o  papel  do  editor  e  dos revisores na 

avaliação pelos pares

- Apresentação da dinâmica da disciplina / Divisão dos grupos de 

apresentação/debates

17/07 Carlos

Autores vs. revisores 1 19/07 Carlos

Autores vs. revisores 2 24/07 Carlos

Autores vs. revisores 3 26/07 Carlos

Autores vs. revisores 4 31/07 Carlos

Autores vs. revisores 5 02/08 Carlos

Fechamento de notas e feedback 07/08 Carlos

* O cronograma poderá ser alterado no decorrer do período letivo.

IX. REFERÊNCIAS 
1) Zucolotto, V. Curso de Escrita Científica: Redação de Artigos de Alto Impacto. 2013. Curso online. 

Disponível em www.escritacientifica.com e www.nanomedicina.com.br

2) Aquino, I.S. Como escrever artigos científicos - Sem arrodeio e sem medo da ABNT. São Paulo: 

Saraiva, 2010.

3)  Bernard,  H.  R.  Research  Methods  in  Anthropology:  qualitative  and  quantitative approaches. 

Altamira Press, USA, 2002.

4) Cervo, A. L. & Bervvian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo, McGraw-Hill,

2004.

5) Eco, H. Como se faz uma tese. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989.

6) Köche, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da

Pesquisa. Petrópolis: Vozes, 1997.
X. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

SIGAA
XI. Observações

http://www.nanomedicina.com.br/
http://www.nanomedicina.com.br/
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