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EMENTA: 

Orientação sobre a construção de textos científicos com vistas a publicações na área do design. 

Gêneros do texto científico. Atributos do texto científico. Elementos de estilo em texto 

científico e reforma ortográfica, análise e prática de textos. Experimentação na elaboração de 

resenhas e artigos. Experimentação na avaliação cega (em pares) de textos científicos. 

Conhecimentos das publicações na área. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Propiciar e desenvolver habilidades de compreensão e produção de textos pertencentes a 

alguns dos gêneros mais praticados na esfera acadêmica (resumos, resenhas e artigos 

completos).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Treinar a leitura de livros e periódicos na área;  

• Treinar a escrita de textos; 

• Treinar a avaliação de artigos com colegas em simulações de avaliação de pares; 

• Conhecer e treinar softwares para a inclusão de referências e citações nos textos; 

• Conhecer e aplicar técnicas de estilo e aplicação rigorosa de normas técnicas da ABNT e 

outras. 

 

CONTEÚDO: 

• Princípios normativos do texto científico e da metodologia científica; 

• Fundamentos teóricos para a leitura e compreensão de gêneros acadêmicos 

• Caracterização/descrição dos principais gêneros acadêmicos: resumo, resenha, artigo 

científico; projeto de pesquisa, monografia, relatório de pesquisa; relatório de estágio. 

• Atividades práticas de produção de resenhas, resumos e artigo científico; 

• Avaliação de artigos em pares; avaliação cega, ética, critérios de análise; 

• Escolha de periódicos de relevância na área do design e similares. Avaliar periódicos e 

oportunidades de publicação. 

• Normalização de texto científico. Direito autoral. Ética. 

 

METODOLOGIA: 

Aulas teóricas e expositivas; Seminários e workshops; Grupos de estudos e interpretação de 

textos. Elaboração de textos para produção de artigos. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Avaliação do processo da produção do conhecimento dos doutorandos nos seguintes aspectos: 

participação nas discussões comuns da disciplina, capacidade de reflexão e crítica, capacidade 



de relacionar os aspectos do conteúdo com pesquisas, qualidade dos trabalhos apresentados 

durante o curso, a qualidade dos artigos apresentados e seu aceite em periódico nacional ou 

internacional. 
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