
 
 

 

 

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II – Redação Científica  
 
Obrigatória: Não 
Carga horária: 30    N.o de créditos: 02 
Pré-requisito(s): não há 
Professor(es) coordenador(es): Marisa Palacios  
Professor(es) colaborador(es): Sonia Vasconcelos  
 
Apresentação da Disciplina: 
Este curso focaliza aspectos particulares da comunicação científica em inglês para melhorar a qualidade da 
produção acadêmica de alunos de pós-graduação em ciências. Alguns exemplos de diferentes gêneros da 
comunicação científica serão discutidos sob a perspectiva da linguagem, retórica e estilo. Desafios éticos 
atuais na publicação acadêmica também serão abordados. Serão utilizados artigos e editoriais publicados 
em periódicos internacionais e todo o material de leitura e de aula estará em língua inglesa. O objetivo da 
disciplina é desenvolver a habilidade escrita em língua inglesa para a elaboração de artigos, em 
consonância com padrões éticos para publicação em periódicos internacionais. Ao longo do curso, os 
participantes serão encorajados a escrever um manuscrito em inglês e revisá-lo para submissão a um 
periódico científico internacional. 
 
Ementa: 
Linguagem e estilo na ciência. Linguagem e estilo em inglês. Padrões de discurso em inglês. Coesão e 
Coerência. Estratégias de argumentação no discurso científico em inglês. Originalidade textual na 
comunicação científica em inglês. Ética em publicações. O plágio acadêmico. Paráfrase, resumo e 
“patchwriting”. Práticas de citação. Elaboração de cartas para editores. 
Não haverá revisão de gramática da língua inglesa nesta disciplina. Apenas alguns tópicos da gramática 
intermediária/avançada serão abordados ao longo das aulas. 
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