
PUBLICAÇÃO E REDAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

1. Identificação Obrigatória: Sim 

Carga Horária: 90 

Créditos: 06 

Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

 

2. Ementa 

 

(Módulo 1 – 30 h) – Características fundamentais do conhecimento científico; concepções 

equivocadas sobre ciência que atrapalham a publicação e redação de textos científicos; tipos de 

pesquisas científicas; objetivos da publicação científica; o universo da publicação científica 

(periódicos científicos, processo de submissão de artigos, peer review);  

 

(Módulo 2 – 30 h) – Projetos de pesquisa, dissertações, teses e artigos; a lógica geral de um artigo 

científico; anatomia e fisiologia de um artigo científico (partes de um artigo e suas relações); 

 

(Módulo 3 – 30h) – equívocos teóricos e práticos que dificultam a concepção e desenvolvimento de 

textos científicos de boa qualidade; autoria e aspectos éticos. 

 

 

3. Objetivo 

Apresentar de forma crítica as ferramentas teóricas e práticas norteadoras da redação e publicação 

de textos científicos de qualidade, enfatizando os princípios basilares da ciência e os principais 

equívocos teóricos e práticos que dificultam a produção de bons textos científicos. 

 

4. Justificativa 

É notória a dificuldade de muitos alunos em escrever textos científicos de boa qualidade, passiveis 

de publicação em revistas científicas internacionais de fator de impacto relevante. Em muitas 

ocasiões, essa dificuldade impede que pesquisas interessantes sejam apresentadas de forma clara, 

objetiva e convincente à comunidade científica. Assim, é fundamental apresentar e discutir os 

princípios que norteiam a publicação científica de qualidade, conscientizando o aluno sobre a 

essência do conhecimento científico, os valores éticos norteadores e os equívocos comuns que 

atrapalham a produção de bons textos. 
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