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Ementa 
 
Comunicação científica escrita: Introdução à comunicação científica: ética em comunicação; 
estratégias e comparações; estilos e escolas científicas; revistas e indexadores; tipos correntes 
de comunicação escrita e estruturação de um artigo científico – elaboração inicial da forma do 
artigo. Junção da forma e conteúdo de um artigo. Submissão, aceite ou rejeição de um artigo – 
partes de um processo de aprendizagem.  Aulas práticas de busca de informações para a 
escrita de um artigo. Leitura crítica e revisão de manuscritos escritos pelos pares. Adequação 
dos manuscritos às normas de uma revista e às críticas dos colegas (“referees”) – preparação 
da carta ao editor – entrega da versão final. 
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