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1. Avaliação e apresentação da estrutura de trabalhos científicos de 

reconhecida qualidade.  

2. Busca e escolha de trabalhos científicos para embasarem um estudo.  

3. Instruções sobre as etapas da escrita de um capítulo de livro, de manuscrito 

de revisão ou de trabalhos científicos originais: material e métodos, resultados, 

discussão, introdução, resumo e título.  

4. Produção da primeira versão.  

5. Avaliação da primeira versão, substituição de texto prolixo por texto claro e 

objetivo. Busca por melhorias.  

6. Como preparar o capítulo de livro ou manuscrito para submetê-lo.  

8. Complementações ao programa, à bibliografia e à metodologia de cada 

turma serão feitas de acordo com o professor responsável pela disciplina.�
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Semana Data Conteúdo  

1/2 19/03 

• Apresentação da Disciplina - Escolha do Trabalho Científico 

• Estrutura do Trabalho Científico – seleção do formato, se artigo - periódico  

3/4 26/03 

• . Apresentação da proposta de trabalhos a serem construídos pelos alunos  

• Como elaborar uma introdução  

• Elaborar os Métodos e os guidelines dos diferentes tipos de estudo 

5/6 02/04 

• Apresentação dos resultados Discussão e conclusão  

• Elaboração dos resumos para artigos/ projetos e congressos 

7  • Atividade a distância – Elaboração do manuscrito 

8/9 16/04 

• Apresentação da primeira versão dos manuscrito/capítulo e definição do 

barema para elaboração dos pareceres 

10  • Atividade a distância – Elaboração do manuscrito 

11/12 07/05 • Apresentação da segunda versão  

 28/05 Entrega do manuscrito (apenas entrega) 

13 04/06 • Atividade a distância - Elaboração de pareceres 

14/15 11/06 • Discussão dos pareceres 

 18/06 

• Entrega de Cartas respostas ao parecer e versão final do manuscrito (apenas 

entrega) 
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