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Programa da Disciplina de Escrita Científica 
 

I. Ementa 
 

Disciplina pertencente ao Currículo Mínimo Obrigatório do Curso de Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), ministrada durante o segundo ano do Curso, 

com duração total de 102 horas.  Visa capacitar o aluno a elaborar texto científico, 

principalmente na forma de artigo, em que sejam apresentados os resultados do respectivo 

projeto de tese. 

 

II. Objetivos 
a. Geral: Capacitar o aluno a elaborar texto científico. 

b. Específicos: 

i. Capacitar o aluno a apresentar os resultados do seu projeto de doutorado em 

texto científico. 

ii. Capacitar o aluno a escrever artigo científico. 

 

III. Metodologia 
a. Apresentação de textos previamente disponibilizados sob a forma de seminários 

participativos, seguida de discussão pela plenária. 

b. Elaboração de resumo dos textos a serem apresentados durante os seminários, com 

inserção de exemplo sob a forma de referência, e encaminhamento até às 18h do dia 

anterior ao da apresentação do seminário, via plataforma moodle. 

c. Elaboração de artigo científico em que sejam apresentados os resultados do 

respectivo projeto de tese. 

d. Elaboração de crítica sobre os artigos entregues por três colegas integrantes do sub-

grupo de trabalho, na forma de revisor. 

e. Apresentação oral do artigo científico após elaboração escrita das críticas pelos 

colegas. 

f. Apresentação oral das críticas após a apresentação do artigo científico. 

g. Reformulação do artigo à luz das críticas recebidas e resposta a essas críticas. 

 

IV. Avaliação 
 

Processual, gradativa e cumulativa, levando em consideração a realização de tarefas e a 

qualidade das tarefas realizadas. 
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