
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DADOS DA DISCIPLINA 

Nome: Tópicos em Agroecossistemas: “Introdução à Redação Científica” 

Periodicidade:  (   )  Anual   ( x ) Semestral 

Semestre a ser oferecida: 1º 

Ano inicial: 2014 
 

CARGA HORÁRIA (Art. 35 da Res. 05/CUn/2010) 

Hora-aula semanal: 02  créditos Número de crédito total: 30 horas/aula 
Carga horária teórica: 

 (1 crédito = CH 15) 
Carga horária prática:  

(1 crédito = CH 45) 
Carga horária teórico-prática:  

(1 crédito = CH 30) 
02 - - 

Alteração de disciplina: ( x )   Não  (   )  Sim   

Código ou nome da disciplina a ser alterada: 

 

Nível a ser oferecida: 

(  )  Mestrado    (   )  Doutorado  ( x   )  Mestrado e Doutorado 

Tipo de Disciplina (Art. 33 da Res. 05/CUn/2010) 

Mestrado:  (  x  )  Eletiva  -   (    )Obrigatória Doutorado:  (  x  )  Eletiva  -   (    )Obrigatória 

Consta do APCN do doutorado?  (    )  Sim   ( x  )  Não 
 

Docente responsável (Art. 33, § 2º da Res. 05/CUn/2010):   

Maria José Hötzel 
 

Ementa: 

A disciplina tem caráter introdutório ao tema, sendo essencialmente teórica. Visa 

capacitar o estudante a dominar os princípios gerais da elaboração de textos 

científicos - resumos, artigos completos e projetos. Aborda a estrutura do artigo, os 

tipos de publicações; a lógica da redação científica; estilo, coerência e rigor 

científicos; o sistema de revisão por pares; o sistema Qualis de avaliação das 

revistas; ética na ciência; normas de publicação. 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

Mestrado:  Todas 

Doutorado:  Todas 
 

METODOLOGIA  

1. Aulas teóricas, intercaladas com exercícios práticos. Fundamentos teóricos do 

discurso científico, a elaboração do manuscrito, incluindo os tipos de artigo, as 

revistas, as normas das revistas, o sistema de avaliação por pares, e ética na ciência 

em relação à redação de artigos.   

2. Apresentação oral da avaliação crítica de um artigo científico publicado em uma 

revista indexada de impacto superior a 1,0, nos últimos dois anos (2012-2014). 

Deverá ser acompanhado de resenha escrita. Este trabalho será individual ou em 

grupos, de acordo com o número de matriculados.  

 
 

FORMA DE AVALIAÇÃO  

- Participação em aula 

- Parecer (apresentação e resenha) de um artigo publicado em revista científica 
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JUSTIFICATIVA DO DOCENTE PARA A OFERTA DA DISCIPLINA 
Trata-se de uma introdução à disciplina redação científica (PGA410012), que tem um 

componentes teórico e um extenso componente prático, no qual o estudante elabora um 
artigo completo de sua autoria e corrige o de um colega. Temos constatado nos dois 
últimos anos que muitos alunos ingressos no ano não têm condições de cursar a referida 
disciplina no segundo semestre do Curso, alegando não ter resultados para cumprir o 
requisito de apresentação de um artigo de 12 páginas para matricular-se.  
 

 

  Data: 16 de dezembro de 2013. 

 

Assinatura do Docente  

Responsável pela disciplina 

 

  DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO 
 (   )  Não Aprovado   ( x   )   Aprovado 

Nível para oferta:  (   )  Mestrado   (   )  Doutorado   (  x )  Mestrado e Doutorado 

Semestre a ser oferecida: 2014.1 

Data da Reunião: 16/12/2013 

 

CRIAÇÃO DA DISCIPLINA (Registro no CAPG) 

Nome da Disciplina: Tópicos em Agroecossistemas: “Introdução à Redação 
Científica” 

Código: PGA410029 

Carga horária: 02 

Hora-aula semanal: __02__ créditos Número de crédito total: ___30___ horas/aula 

Carga horária teórica: Carga horária prática: Carga horária teórico-prática: 

   

Nível:  (  X )  Mestrado   (  X )  Doutorado   (   )  Mestrado e Doutorado 

Tipo de disciplina:Eletiva 

Registro no sistema feito em:   17/12/2013 

 



 


