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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

Nome antigo: Special Seminars on Veterinary Animal Science – CAN0627 

 

 

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: Writing skills for academic purposes: A step-by-step guideline for preparing proposals and final reports 

Carga horária: 32 Teórica – 32  Prática - 0 

Natureza: Núcleo Comum  Nº de vagas: 15 

 

PROFESSORES 

 

1. COORDENADOR(A) 

 

Prof. Dr. Éverton Kort Kamp Fernandes  

Setor: IPTSP / Setor de Parasitologia 

E-mail: evertonkort@ufg.br 

 

 

2. COLABORADORES 

Profa. Dra. Ligia Miranda Ferreira Borges 

Setor: IPTSP / Setor de Parasitologia 

E-mail: ligia@ufg.br 

 

 

EMENTA 

Estudo de diretrizes e técnicas, em língua inglesa, para redação de projetos e relatórios científicos, 

desenvolvendo habilidades para a construção de ideias, elaboração de argumentos, descrição de 

evidências e elaboração de conclusões.  

 

OBJETIVO 

1- Preparar os discentes para redação e debate de textos científicos em língua inglesa, trabalhando 
as habilidades de leitura, fala, audição e escrita na língua alvo.  

2- Auxiliar os discentes no desenvolvimento de habilidades para aprimorar a comunicação entre 

seu texto acadêmico e seu público alvo.  

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO 

Ensino remoto será conduzido com aulas síncronas em datas e horários pré-estabelecidos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
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Apresentações com recurso de projeção multimídia (data-show), quando ofertada de modo 

presencial, ou por apresentação em videoconferência quando ofertada em modalidade remota. 

Também haverá uso de atividades de redação e de fixação do conhecimento, e discussão sobre os 

temas apresentados.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Metodologia de avaliação: Apresentação de seminários ao longo da disciplina, presença e 

participação nas discussões dos temas apresentados, e exercícios de redação. Os conceitos serão 

distribuídos em A, B, C ou D, de acordo com o desempenho do discente ao longo da disciplina, sendo 

considerado conceito A o discente que frequentar igual ou mais de 90% das aulas, apresentar todos 

seminários e entregar as atividades de redação elaboradas conforme as diretrizes apresentadas em 

aula; receberá conceito D os discentes que tiverem frequência inferior a 85%, apresentar menos de 

70% dos seminários ou atividades de redação, ou não elaborá-las conforme as diretrizes apresentadas 

em aula. 

 

HORÁRIO E LINK ONLINE 

Sugestão de data e horário será avaliada pela Coordenação com antecedência a oferta. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*  

1- Thinking in print: The uses of research, public and private 

2- Connecting with your reader: (Re-)creating yourself and your readers 

3- Asking questions, finding answers: Planning your project 

4- From topics to questions; from questions to a problem 

5- Making a claim and supporting it  

6- Assembling a research argument  

7- Assembling reasons and evidence 

8- Planning, drafting, and revising 

9- Communicating evidence visually  

10- Introductions and Conclusions 

11- Revising Style: Telling your story clearly 

 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
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• BAILEY, S. (2011). Academic writing: A handbook for international students. London, Thaylor 
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• Artigos publicados em Journals com avaliação Qualis A1 em Medicina Veterinária. 
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Assinatura do Coordenador da Disciplina  


