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EMENTA
Oferecer estratégias de planejamento e instrumentos de desenvolvimento do pensamento
para fortalecer a escrita científica, com vistas a ampliar as habilidades e capacidades para
obtenção de êxito na produção de textos científicos (artigos, projetos de pesquisa, relatórios
técnicos científicos de pesquisa - TCC, dissertações e teses).
OBJETIVOS
GERAL
Desenvolver ferramentas do pensamento para produzir escrita científica voltada para a
especificidade de elaboração de projetos de pesquisa (TCC, lato sensu, stricto sensu).
ESPECÍFICOS
➢ Esclarecer o conceito dos fundamentos do desenvolvimento do pensamento a partir de
atividades psíquicas para produzir projetos de pesquisa;
➢ Realizar práticas de produção de texto com fundamentos lógicos e com aplicação da
ABNT na elaboração de textos científicos;
➢ Desenvolver prática de escrita científica, considerando elementos essenciais e
específicos de exigências de projetos de pesquisa.
➢ Promover a produção de ensaio científico de projeto de pesquisa como atividade prática
da escrita científica.
CONTEÚDOS / CRONOGRAMA
CONTEÚDOS

DIAS

20/2
• Apresentação do Centro de Escrita Científica da UCSal.
• Apresentação do Plano da Oficina de Escrita Científica.
• As relação sujeito-objeto nas correntes de pensamento para produzir
conhecimento científico: Fundamentos do campo epistemológico que alicerçam
um projeto de pesquisa.
• Ler um texto com compreensão e interpretação para alicerçar a base de 13/03
fundamentação de um projeto.
• Propriedade intelectual e direitos autorais na produção da escrita científica.
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• Fundamentos básicos de atividades psíquicas com aplicação prática da ABNT
pela via do condensamento do pensamento científico para evitar o plágio.
Atividade prática no LAMI:
• Bancos de dados online: Propostas de temas de investigação.
• Fundamentos para a construção de projetos de Pesquisa.
Atividade prática de extensão:
Elaborar uma proposta de elementos básicos constitutivos de um pré-projeto de
pesquisa.
• Exposição e análise de elementos que compõem o pré-projeto de pesquisa
(atividade coletiva no Lami)
Atividade prática de extensão:
Ampliação e consolidação de uma proposta de elementos básicos constitutivos
de pré-projeto.
• Fundamentos técnicos e teórico-metodológicos para produção de resumos
analíticos, fichamento e resenha.
➢ Elaboração de um fichamento coletivo a partir de um artigo (Lami)
Atividade prática de extensão:
➢ Leitura da obra: Como ordenar as ideias. (Indicado nas referências).
➢ Assistir o vídeo sobre mapas conceituais (ver referências do PO).
➢ Elaborar um mapa conceitual da obra: Como ordenar as ideias.
Exposição na próxima aula.
• Fundamentos práticos de aplicação da ABNT na redação científica.
• Os requisitos da introdução e sua função no texto científico: Fundamentos
práticos de aplicação da ABNT na redação.
Atividade prática no LAMI:
➢ Elaborar a introdução de um texto de fundamentação teórica, considerando a
referência da obra: Como ordenar as ideias.
• Os requisitos do desenvolvimento no texto científico, a partir da decomposição
do plano teórico e do necessário teor argumentativo em diálogo com
pesquisadores.
• Os requisitos das Considerações finais que geram a síntese necessária.
• Conceitos e fundamentos: Propriedade intelectual e direito autoral.
Atividade prática no LAMI:
• Continuar a elaboração do texto científico, iniciado no encontro anterior,
acrescentando à introdução elaborada, o texto de desenvolvimento e as
considerações finais, considerando a referência da obra: Como ordenar as
ideias.
➢ Seminário de Pré-projetos de Pesquisa (Atividade Prática no LAMI:
encerramento da oficina)

27/03

10/04

24/4

15/5

29/05

05/06

METODOLOGIA
Propõe-se o envolvimento dos participantes num processo teórico-metodológico de estudos
orientados, referendado em bases de iniciação científica para produzir redação científica,
visando objetivar momentos integrados de produção teórica e prática, considerando:
➢ Breves momentos de exposições com slides para fundamentar as bases teóricometodológicas do processo da redação científica;
➢ Consulta prática de aplicação da ABNT na produção de parárafos com citações;
➢ Sistematizações de redação científica com aplicação da ABNT, uilizando a referência da
leitura da obra: “Como ordenar as ideias” (encontra-se online);
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➢ Produção orientada para elaboração de projetos de pesquisa, considerando elementos
para elaboração de elementos textuais redacionais, que são fundamentais, enquanto
exigência científica.
AVALIAÇÃO
Avaliação tem caráter processual sobre a participação individual e coletiva dos
participantes, durante todo o processo de estudos teórico-práticos da oficina, considerando
a produção de um ensaio e ou um projeto de pesquisa.
Considera-se, também, o desempenho dos participantes em todas as produções/atividades
realizadas, levando em conta que todas possuem caráter avaliativo, o que implica em
observação de dimensões de aprendizagens que incidem sobre a participação no trato com
o conhecimento sistematizado.
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