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EMENTA
A leitura e a comunicação de produção científíca são atividades constantes e necessárias
para os pesquisadores. A leitura permite ao profissional atualizar e/ou aprofundar os
conhecimentos produzidos, pela comunidade científica, sobre determinado fenômeno. É a
partir dessa leitura que o profissional terá condições de formular problemas de pesquisa e
executar as ações necessárias para respondê-los. Uma vez concluída uma pesquisa, cabe ao
pesquisador torná-la pública, sendo fundamental outra atividade - a comunicação da
produção científica, particularmente em eventos científicos. A presente disciplina tem como
objetivo desenvolver os repertórios de leitura e comunicação de produção científica. Cada
um desses repertórios será focalizado em um módulo de ensino, o qual será composto de
leitura de textos e da execução de exercícios práticos. A avaliação terá por base o
desempenho do aluno nos exercícios/atividades em relação aos dois repertórios focalizados.
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