OFICINA DE ARTIGOS
Curso de Extensão Universitária
1ª Turma FUCAPE Maranhão
Objetivo: Aperfeiçoar nos participantes, técnicas úteis na elaboração de artigos
científicos.
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER!
Público-alvo: Exclusivo para Fucapeanos que desejam adquirir experiência aplicada ao
desenvolvimento de artigos científicos.
Resultados: Pretende-se ao final do curso que os participantes tenham concluído um
artigo científico de caráter empírico, que possa ser considerado para publicação em
revistas científicas.
Incentivo à publicação de estudos produzidos na Fucape: Ao se inscrever o participante
da oficina deverá escolher um estudo para ser trabalhado durante o curso. Serão
disponibilizados estudos produzidos por discentes da Fucape, nos quais o autor original
autorize o uso do estudo. Ao final do curso, o artigo será submetido a uma revista no qual
o participante será coautor.
Programa do curso:


31/08 – 9h as 12h – Aula 1 – Métodos avançados para pesquisa de artigos, normas
e formato de escrita científica.



31/08 – 14h as 17h – Aula 2 – Iniciando um artigo científico: escolha do tema,
introdução e contextualização, definição de problema (s) e objetivo (s),
justificativa e contribuição, estrutura do artigo;



14/09 – 9h as 12h – Aula 3 – Fundamentando um estudo: processos para a
construção de uma fundamentação teórica, desenvolvimento de hipóteses e
modelos;



14/09 – 14h as 17h – Aula 4 – Metodologia de uma pesquisa científica: métodos
para delineamento de uma pesquisa, universo a ser pesquisado, delimitação da
amostra, técnicas de coleta de dados, técnicas de análise dos dados;



28/09 – 9h as 12h e 14h as 17h – Aula 5 – Analisando e interpretando resultados
e conclusão do estudo: escolha dos dados coletados a apresentar, modos de
apresentação e interpretação dos resultados, limitações, contribuições e linhas
futuras de investigação.



Avaliação ao final do curso: o participante deverá entregar o artigo que foi
produzido durante o curso para que seja avaliado e submetido para publicação.
Somente mediante entrega do artigo o aluno terá direito ao certificado de
conclusão do curso de extensão.

Métodos das aulas: a parte inicial de cada encontro será expositiva dialogada, na
seqüência será prático, com exercícios e desenvolvimento de um artigo por aluno.
Duração do curso: 18 horas.
Quantidade de alunos: mínimo de 20, máximo de 25 alunos.
Local das aulas: na sede da Fucape Maranhão, em sala equipada com computadores,
quadro e projetor multimídia.
Horário de aulas: 09h às 12h e 14h às 17h
Valor do curso por participante: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Data de início do curso: 31 de agosto de 2018.
Cronograma de aulas: Dias 31/08, 14/09 e 28/09
Inscrições: Entre 01/07/2018 à 15/08/2018
Instrutor: Emerson Wagner Mainardes
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER!
Para mais informações: (98) 99226-8172 - fucapema@fucape.br | comercialma@fucape.br

