
O  PROGRAMA  DE  NIVELAMENTO  E  APRIMORAMENTO  DA  APRENDIZAGEM  (PRONAP)  tem
como  objetivo geral  aprimorar  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  através  de  ações  que
contribuam para a melhoria da qualidade dos cursos da Educação Profissional de Nível Médio e
da Educação Superior, proporcionando um aumento qualitativo da aprendizagem, nas diversas
áreas do conhecimento, contribuindo para minimizar a evasão e a retenção dos(as) estudantes
no IF Baiano. Tendo em vista cumprir  com o mencionado objetivo, ofertamos o  CURSO DE
NIVELAMENTO: 

ESCRITA ACADÊMICA E PESQUISA CIENTÍFICA

DOCENTE
Prof.ª Dr.ª SIMONE VARELA.

PÚBLICO-ALVO 
Discentes  dos  cursos  de  graduação  (Licenciatura  em  Ciências  Biológicas,  Licenciatura  em
Geografia e Bacharelado em Zootecnia).

CARGA HORÁRIA
20 horas. 

AULAS
DIAS 31/08; 14/09; 21/09; 28/09 e 05/10/2017 (quinta-feira).

HORÁRIO
 13:30 ÀS 17:30 / LOCAL: SALA DO EAD – PAVILHÃO DE INFORMÁTICA 

JUSTIFICATIVA
A dificuldade na escrita  acadêmica incide diretamente na qualidade da produção científica
Deste modo, o discente elaborará atividades tendo em vista as orientações técnicas da escrita
científica por meio da utilização das  Normas Brasileira  de Normas Técnicas (ABNT)-  NBR –
10520.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Reconhecer as orientações técnicas para a escrita acadêmica por meio da diferenciação entre
plágio e citação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar fichamento de artigo científico.
Conhecer os diferentes tipos de citações (citações indiretas, diretas até três linhas e maiores
que três linhas).
Desenvolver a leitura, a interpretação e a escrita de texto científico.



CONTEÚDOS
Implicações éticas e jurídicas da utilização do plágio na escrita acadêmica.
Normas Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)- NBR – 10520.
Citações diretas e indiretas.
Leitura e interpretação de textos.
Escrita científica.

METODOLOGIA
Contextualização e problematização dos conhecimentos prévios dos alunos com os conteúdos
propostos  no  curso;  contato  com  artigos  científicos,  Trabalhos  de  Conclusão  de  Cursos  e
demais produções acadêmicas fruto da pesquisa; exposições dialogadas sobre a natureza e a
especificidade da escrita científica a partir das síncreses construídas pelos alunos e das sínteses
das sínteses propostas nos slides; orientação de atividades de leitura e escrita acadêmica a
partir do artigo:

DINIZ, Debora; MUNHOZ, Ana Terra Mejia. Cópia e pastiche: plágio na comunicação científica.
Argumentum, Vitória (ES), ano 3, n.3, v. 1, p.11-28, jan./jun. 2011. Disponível em: 
http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/1430/1161.  Acesso  em:  20  de  dez.  de
2016.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 16 a 23/08/2017.

INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão exclusivamente via e-mail 

Os candidatos devem encaminhar ficha de inscrição (Anexo I), devidamente preenchida para o
endereço eletrônico: cursosdenivelamento2017.1@gmail.com 

OBS: caso tenha mais alunos pré-inscritos do que o número de vagas disponíveis a efetivação
da  inscrição  ocorrerá  pelo  cadastro  dos  primeiros  e-mails  recebidos.  As  inscrições  serão
confirmadas por e-mail).

VAGAS: 20 ALUNOS.

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD PARA OS ALUNOS INSCRITOS:

1:  https://drive.google.com/file/d/0B93JvTb_RDX3WTBtUWs4dW9kcEU/view?usp=sharing

2: https://drive.google.com/file/d/0B93JvTb_RDX3Q24ycm9JZFNaMXc/view?usp=sharing

3: https://drive.google.com/file/d/0B93JvTb_RDX3cG9wSGxhLW41Tjg/view?usp=sharing

OS PARTICIPANTES DEVERÃO FAZER O DOWNLOAD DOS TRÊS DOCUMENTOS, SALVAR EM
SEU NOTEBOOK OU PENDRIVE E TRAZER NOTEBOOK PARA AS AULAS.
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