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Ficha de unidade curricular 
 

Unidade curricular  Publicação e Escrita Científica 

   

Docente responsável  Raul Manuel Pereira Morais Dos Santos  

 

Outro(s) docente(s)  

 

 

Conteúdos programáticos 

- Delineamento de um trabalho científico; tese de doutoramento e artigos publicados ou a 

publicar; onde publicar; ISI Web of Knowlege, etc; 

- Técnicas de escrita científica; algumas normas; referências bibliográficas e citações no texto; - 
Técnicas de comunicação oral; algumas normas; audiovisuais; 
- Apresentações científicas em painel ("poster"); 
- Preparação de uma proposta de investigação (candidatura a financiamento de um projecto); 

 

Resultados de aprendizagem 

Conhecimentos, competências e aptidões que os estudantes devem alcançar na unidade 

curricular 

Melhorar as técnicas de comunicação do jovem investigador de forma a permitir apresentar, 

sob a forma escrita (artigos científicos) e oral (apresentações em seminários, congressos, etc), 

os resultados da investigação realizada. Assim, ao nível de conhecimentos, serão abordados a 

tipologia de documentos, o processo de investigação, o método científico bem como a escrita 

científica. Como competências, o estudante deverá tornar-se independente ao nível da 

pesquisa bibliográfica e ficar preparado para os processos individuais de investigação. 

 

Metodologias de ensino 

A UC de Publicação e Escrita Científica é constituída por módulos temáticos e em alguns deles 

sob a forma de projeto, o que permite ao estudante também desenvolver as suas 

competências bom base nos conhecimentos transmitidos durante as aulas. As aulas são 

leccionadas de forma expositiva recorrendo a diapositivos. Toda a cadeia de elementos 

lectivos está preparada para ser distribuída por suporte digital e pela internet, possibilitando a 

leccionação por videoconferência nos casos em que a atividade presencial não seja possível. 

 

Modalidades de avaliação 

Dever-se-ão indicar todos os elementos de avaliação e respetivo peso na classificação final 

A avaliação é feita através da entrega de trabalhos e de projectos após cada módulo lectivo. 

A classificação final será a média ponderada das notas dos diferentes trabalhos. 
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