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1 Critérios de Aprovação e plataforma usada

A disciplina será ministrada e gerenciada pelas ferramentas Google Classroom e Google Meet, sendo parte das aulas
assincrona e parte sincrona (ao vivo online), sendo todas gravadas.

O curso terá tres trabalhos (T1, T2, e T3 ), valendo 10 pontos cada, a serem entregues em pdf no Google
Classroom nas seguintes datas:
T1 - 1 de outubro
P1 - 22 de outubro
T3 - 9 de novembro

NOTA = T1+T2+T3
3

A correspondencia entre nota e conceito é a seguinte

Acima de 88 = A;

Entre 75 e 87, inclusive = B;

Entre 60 e 74, inclusive = C;

Abaixo de 60 = D

Lembrete Dependendo do desenrolar da disciplina, algumas aulas serão ministradas online ao vivo (sincronas) e
outras gravadas (assincronas), havendo exercicios em aulas sincronas.

A especificação dos trabalhos será entregue à parte.
Atendimento - quintas feiras (ao final da aula, se sincrona) ou marcando por email.

2 Bibliografia adotada

O curso será baseado em livros texto, e referências, dentre outros:

• J. B. Medeiros, ”Redação Cientifica”, Ed. Atlas, 1999.

• William Strunk Jr. and E.B. White, “The Elements of Style”, 4a edicao, 2003, McMillan

• George D. Gopen and Judith A. Swan. “The Science of Scientific Writing”, American Scientist, 1990, disponivel
em https://cseweb.ucsd.edu/ swanson/papers/science-of-writing.pdf

• Páginas do Writing Center de Harvard https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/strategies-essay-writing

Material adicional de leitura será anunciado quando necessário.

3 Programa do curso

A ênfase da disciplina será na redação de resumos cientificos (abstracts), cobrindo todos os aspectos da ementa.
Os trabalhos a entregar poderão estar em ingles ou portugues.
A ementa, conforme o catálogo da Unicamp, é a seguinte:
Ementa: Pesquisa e Redação Cient́ıfica; Leitura e Compreensão de texto; Pesquisa Bibliográfica; Tipos de Tex-

tos Cient́ıficos; Artigos Cient́ıficos; Apresentação oral; Pontuação em português e inglês; Produção de textos em
português; Produção de textos em inglês.


