Sobre o curso:

NUPE- FAESF
Núcleo de Pesquisa e Extensão

A finalidade de um artigo é comunicar os resultados de investigações, ideias e debates de
maneira clara, concisa e fidedigna.
Além de escrever artigos, existem outros muitos motivos que “exigem” do aluno e do profissional
a habilidade de escrever de maneira técnica como pôsteres, relatórios profissionais, textos
direcionados ao ensino entre outros.
Tudo isso envolve a dificuldade de resumir em poucas páginas e transmissão clara o
conhecimento adquirido. Entretanto, essa é uma habilidade que não vem tão naturalmente
quanto a fala. E menos ainda quando se trata de textos técnicos.
Se você quer tornar-se um bom escritor de ciência ou de outro estilo, vai precisar de técnica e
prática.
Objetivos:
Este curso tem como objetivo transmitir conhecimentos técnicos que ajudarão a construir a
habilidade para escrever artigos, empoderando os alunos para iniciar sua trajetória científica.
Temário: Estatística e Metodologia, Português (estilo de escrita), Inglês instrumental, Estrutura
dos artigos e leitura crítica de artigos.
Preço: Gratuito
Requisitos: Querer aprender a escrever artigos.
Metodologia do curso:
O curso será dividido em módulos que coincidirão com cada número da Revista da FAESF. Cada
módulo constará de 1 capítulo de cada tema citado anteriormente com exceção da leitura crítica
que será a leitura dos artigos da revista.
No final de cada módulo haverá uma pequena avaliação em forma de perguntas objetivas. A
primeira parte será sobre os temas do módulo e todas as perguntas serão obrigatórias. A
segunda parte serão perguntas sobre os artigos, podendo ser perguntas sobre a metodologia
empregada ou sobre o tema do artigo. Das perguntas da segunda parte, o aluno deverá
responder a 6 e pode escolher livremente as perguntas, ou seja, não necessita estar relacionada
com a área do aluno.
Cada pergunta da primeira parte equivale a 0,8 ponto e cada pergunta da segunda parte a 0,6
pontos, o que soma um total de 10 pontos (8 perguntas obrigatórias x 0,8 + 6 perguntas da 2ª
parte x 0,6). Para superar o curso, o aluno deverá obter uma nota igual ou superior a 8 pontos.
Se desejar receber o certificado do módulo do curso, o aluno deverá enviar o gabarito (em anexo)
preenchido ao e-mail: nucleodepesquisa@faesfpi.com.br
No seguinte módulo do curso publicaremos o gabarito. O curso permanece disponível online,
mas a partir da publicação do seguinte módulo do curso (coincidindo com a publicação do
gabarito) já não receberemos as avaliações e, portanto, não expediremos certificados.
Certificado:
Após enviar o exame e se conseguir atingir a nota mínima (8 pontos), a FAESF expedirá um
certificado de 10horas-aula e enviará um certificado digital ao e-mail do aluno. Como alternativa
pode-se solicitar um certificado de 30h depois da realização de 3 módulos. Por isso é muito
importante preencher corretamente seus dados no início do exame.

