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   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: 19-21, sala:

85 (CC85), IC-2 Ariadne

Carvalho
ariadne@ic.unicamp.br

   Referências Bibliográficas

João Bosco Medeiros

Redação Científica: a Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas

,Editora ATLAS, ISBN 8522444420, 2006.

mailto:ariadne@ic.unicamp.br


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 oral (obrigatória para os alunos de pós) e em um trabalho de

final de curso, da seguinte forma:

MC038

Trabalho final = 7,0

Currículo = 1,0 Trabalhinhos = 2,0

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

entregues

MA = 0,0, caso contrário.

Exame: dia 12/07/2013

MO902

Trabalho final = 7,0

Apresentação= 2,0

Trabalhinhos = 1,0

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

   Slides de aula

Dicas para escrita

Introdução

Pontuação em português

http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/Dicas_Escrita.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/introdu.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/slides-pontua.pdf


Exercícios sobre pontuação em português

Como escrever artigos científicos

Nova ortografia

Exercícios sobre a nova ortografia

Tarefa 1 - 16/08/2013: Fazer uma pesquisa sobre as normas e padrões para

citação e referência bibliográfica. Escolher aqueles que serão utilizados no seu
trabalho de Redação Científica.

Sugestão: utilizar os padrões e normas mais utilizados em Computação. Dê
exemplos sobre os vários tipos de referência (livro, artigo em congresso, revista,

web) e como pode ser feita menção a eles no texto.

Tarefa 2 - 16/08/2013: Avaliação do seguinte resumo de acordo com o material
visto em aula e disponibilizado em "Dicas_Escrita.pdf": Resumo

Tarefa 3 - 23/08/2013: a) Avaliação do resumo e da introdução entregues na

aula do dia 16/08, de acordo com o material visto em aula e disponibilizado na
página.

Resumo-2

Introdução

b) Exercícios sobre pontuação em português (também disponíveis na página).

Tarefa 4 - 30/08/2013: Esboçar a estrutura do trabalho a ser desenvolvido nesta

disciplina (projeto de iniciação científica (IC), projeto de mestrado, projeto de
doutorado, artigo...).

OBS: Use como modelo a sugestão da Fapesp para projetos de IC, mestrado e

doutorado.

Para artigos científicos, tome como modelo a estrutura usada em bons congressos

e revistas da área onde pretende atuar.

Tarefa 5 - 06/09/2013: Escolher uma lista de artigos (de congressos, revistas,
etc) da área com a qual você pretende trabalhar e colocá-la no formato escolhido

na Tarefa 1.

http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/exer-pontua-port.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/mirella-sh.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/nova-orto.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/exer-nova-orto.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/Resumo.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/resumo2.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/mo901/2s2013/introducao.pdf

