
MC038 -- Introdução à Redação Científica e MO902 --  
Redação Científica 

 
Primeiro Semestre de 2012  

 

   Programa  

O texto científico, suas características e especificidades: artigo, relatório, projeto de pesquisa. Técnicas 

para a sua redação e estruturação: escolha do tema, preparativos. O texto científico e seus 

componentes: título, resumo, introdução, materiais e métodos, desenvolvimento, resultados, conclusão, 

referências bibliográficas. Apresentação oral.  

   Docente Responsável  
 

Horário e Sala Docente Responsável Endereço Eletrônico 

sexta-feira: 10-12, sala: 351 (CC51), IC3,5 Ariadne Carvalho ariadne@ic.unicamp.br  

 

   Referências Bibliográficas  

 

João Bosco Medeiros  

Redação Científica: a Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas ,Editora ATLAS, ISBN 

8522444420, 2006.  

Gilson Luiz Volpato  

Método Lógico para Redação Científica , ISBN 9788564201002  

   Avaliação  
 

A média de avaliações (MA) será baseada nos vários trabalhos solicitados, em uma apresentação 

(obrigatória para os alunos de pós) e em um trabalho de final de curso, da seguinte forma:  

MC038  
Trabalho final = 8,0  

Trabalhinhos = 2,0  

MA = Trabalho_final + Trabalhinhos, se todos os trabalhos forem entregues  

MA = 0,0, caso contrário.  

Exame: dia 13/07/2012 

MO902  
Trabalho final = 6,0  

Apresentação= 2,0  

Trabalhinhos = 2,0  

MA = Trabalho_final + Apresentação + Trabalhinhos, se todos os trabalhos forem entregues  

MA = 0,0, caso contrário.  

9,0-10,0 = A  

8,0-8.9 = B  

7,0-7,9 = C  

< 7,0 = D  

 

mailto:ariadne@ic.unicamp.br


   Slides de aula  

Normas para referência  

Citações no texto  

Dicas para escrita  

Pontuação em português  

Exercícios sobre pontuação em português  

Resposta dos exercícios sobre pontuação em português  

Nova ortografia  

Exercícios sobre a nova ortografia  

Crase  

Exercícios sobre crase  

Resposta dos exercícios sobre crase  

Introdução  

Pronomes este, esse e aquele  

Tarefa 16/03/2012: Apresentar uma lista de cinco a dez referências bibliográficas relevantes para o 

trabalho a ser desenvolvido nesta disciplina. 

OBS: As referências devem estar de acordo com um padrão escolhido previamente.  

Tarefa 30/03/2012: Resumir três dos trabalhos apontados na lista acima, de acordo com o seguinte 

modelo: Modelo para resumo  

Tarefa 13/04/2012: Transformar os resumos produzidos na tarefa anterior em uma seção de 

"Trabalhos Relacionados".  

OBS: Não é necessário se limitar a apenas três trabalhos. Vocês podem introduzir quantos acharem 

conveniente.  
 

http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/normas-ref.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/citacoes.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/Dicas_Escrita.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/slides-pontua.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/exer-pontua-port.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/exer-pontua-resp.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/nova-orto.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/exer-nova-orto.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/crase.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/exer-crase.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/resp-crase.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/introdu.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/este-esse-aquele.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/1s2012/modelo.pdf

