
CARGA HORÁRIA 
24h (vinte e quatro) horas. Na qual irão ocorrer 
duas aulas aos sábados com duração de 4 horas 
cada. Os alunos terão direito também a dois 
encontros para consultoria com horários 
agendados com cada grupo ou aluno com 
duração de 1 hora cada. As demais 12 horas 
corresponde a atividade de elaboração de um 
artigo científico. 
 

Horário: 13h00min às 17h00min 
Data: 08/07/2017, as datas seguintes são 
combinadas com os alunos.  
Local: Faculdade Santíssimo Sacramento 
 
NÚMERO DE VAGAS 
20 (vinte) alunoscada turma 
 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão 
Telefone: (75) 3182-3196 
Site www.fsssacramento.br  
E-mail: gestaoambientalfsss@gmail.com 
 

INVESTIMENTO 

Curso será gratuito para os alunos matriculados 
no curso MBA em Gestão Ambiental da FSSS. 
 
Os demais terão que pagar uma taxa única de 
100,00 reais ou três parcelas de 35,00. 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Cópia da Carteira deIdentidade 

 

 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

Diretora Geral 

Irmã Izabel Assis Batista 

 

Vice-Diretora 

Irmã Geidvan Rocha Ramos 

 

Diretor Acadêmico 

Profº. JoilsonRomanci Severo Borges 

 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação 

Profª. Ms. Alessia Costa de Araújo Cravo 
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JUSTIFICATIVA 
O Artigo Científico se constitui num dos 

procedimentos mais eficazes e rápidos para a 

divulgação dos resultados de uma pesquisa, ou 

mesmo para a análise acerca de uma teoria ou 

ideia científica. Contudo, a redação de artigos é 

um desafio para os acadêmicos. Isso porque 

essa técnica não é dominada amplamente e 

exige dos acadêmicos dedicação, disciplina, 

método e atualização permanente.  

 

OBJETIVO 

Este curso visa facilitar o entendimento sobre a 

redação do artigo científico, descrevendo com 

detalhes os elementos que o compõe, servindo 

de apoio principalmente para os iniciantes neste 

ofício. Familiarizá-los com métodos, técnicas e 

estrutura necessários para o bom desempenho 

da pesquisa científica e da elaboração de 

artigos científicos. 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO 
Profissionais e estudantes que queiram 

complementar sua formação na elaboração de 

artigos científicos 

 

COORDENAÇÃO 
Profº. Dra. Jeane Denise de Souza Menezes 

E-mail: gestaoambientalfsss@gmail.com 
 

DOCENTE 

Jeane Denise de Souza Menezes –  
Graduada em Biologia pela UNEB (1998-

2003), especialista em Segurança e Inspeção de 

Alimentos pela UFBA (2004-2005), mestre em 

Ciência de Alimentos pela UFBA (2007-2009) 

e doutora em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente pela UFS (2010-2013). Realizou 

pós-doutoramento na UFBA (2013-2015). 

Atualmente leciona a disciplina Metodologia 

Científica e Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável nesta instituição.  Possui 17 

publicações incluindo 2 capítulos de livros. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Módulo 1  
 O artigo científico;  
 Conceito e finalidade;  
 Elaboração do tema;  
 Organização e normatização;  
 Estrutura básica do artigo, introdução, 

objetivos e revisão de literatura; 
 Elementos pré-textuais; elementos textuais; 

elementos pós-textuais;  
 Análises crítica dos artigos científicos: 

definição, importância, ferramenta para 
análise crítica, exemplos; 

 Bancos de dados utilizados para elaboração 
de artigos e critérios para a sua seleção; 

 Dicas de redação de um artigo; 
 
Módulo 2 
 Métodos de pesquisa, amostragem, 

instrumentos de coleta de dados e síntese; 
 Resultados e discussão e conclusão. 
 

Curso de extensão em “Elaboração de Artigos Científicos” 
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