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PLANO DE ENSINO 

 
Objetivos 

Refletir sobre as condições da produção acadêmica no campo das ciências sociais. 
Propiciar o desenvolvimento de competências, habilidades e estratégias essenciais para a 
recepção e produção de textos acadêmicos. 
 
Conteúdo 

1. Introdução: campos e práticas científicas 
2. A pesquisa bibliográfica e a organização de referências 
3. Apresentações orais e preparação de seminários 
4. Experiências de pesquisa, do projeto ao texto 
5. Leitura e análise de textos acadêmicos 
6. A elaboração de textos acadêmicos 
 
Metodologia 

Leitura prévia dos textos indicados e discussões em sala de aula 
Atividades práticas de pesquisa bibliográfica, leitura e produção de textos 
Apresentações orais individuais e em grupo 
 
Avaliação 

Leituras e participação em aula 
Exercícios individuais e em grupo 
 
Bibliografia (ver programação de aulas) 
 
 
Programação das atividades 
 
1. Introdução: campos e práticas científicas (2 sessões) 
 
1ª sessão - Campos científicos e a institucionalização das ciências sociais no Brasil  
. Constituição e propriedades dos campos científicos 
. Emergência e institucionalização das ciências sociais no Brasil 
. Condições atuais da produção intelectual e do debate acadêmico nas ciências sociais. 
 
BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: Ed. Unesp, 2004. (pp. 17-43; 65-86) 
 
SCHWARTZMAN, Simon. Ciência, universidade e ideologia: a política do conhecimento. Rio 
de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008 [1980]. (pp. 105-119; 128-138) 
 
Leitura complementar: 
MICELI, Sérgio. “Condicionantes do desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, 1930-
1964”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 2, n. 5, p. 5-26, 1987. 
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2ª sessão: Práticas científicas: enunciados, controvérsias e saberes 

. O fazer científico e suas produções textuais 

. O conhecimento como elaboração coletiva 

. Repensando dualismos: natureza e sociedade, fatos e argumentos, ciência e política 
 
LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. 
São Paulo: Ed. Unesp, 2000 [1997]. (pp. 33-36; 39-104) 
 
 
2. A pesquisa bibliográfica e a organização de referências (2 sessões) 
 

3ª sessão [laboratório] 
. As fontes de um trabalho científico 
. Planejamento e elaboração de um levantamento bibliográfico 
. Bibliotecas, bases de dados e outras ferramentas de pesquisa em ciências sociais 
. Ficha bibliográfica e normas para apresentação de referências  
 
Exercício: Levantamento bibliográfico sobre tema(s) a ser(em) definido(s) em conjunto 
com os alunos. 
 
ECO, Umberto. “A pesquisa do material”. In: _____ Como fazer uma tese. São Paulo: 
Perspectiva, 1991 [1977]. (pp. 35-79). 
 
TAMANINI, Marlene et al. Normas para apresentação de trabalhos científicos no curso de 
Ciências Sociais da UFPR. Curitiba: UFPR, Departamento de Ciências Sociais, 2012. (Caps. 4 
e 5, pp. 38-67). 
 
 
4ª sessão 
. Organização e sistematização de referências 
. Identificação e caracterização de gêneros acadêmicos: projeto de pesquisa, relatório de 
pesquisa/técnico-científico, monografia, dissertação, tese, resumo, artigo científico, poster, 
comunicação científica (paper), resenha descritiva/crítica, ensaio bibliográfico. 
 
Exercício: Organização e sistematização das referências reunidas na sessão anterior. Ficha 
bibliográfica por tema, autor, palavras-chave, referência cruzada. Uso das normas ABNT 
para referências. 
→ Preparar relatório para apresentação na próxima sessão: condições de acesso aos 
acervos de bibliotecas, bancos de teses, plataformas de periódicos, sites de associações 
científicas etc. Dificuldades, recomendações aos colegas. 
 
 
3. Apresentações orais e preparação de seminários (1 sessão) 
 
5ª sessão 
. Formas de apresentação oral de trabalhos acadêmicos 
. Planejamento e preparação de apresentações orais 
. Material de apoio e uso de recursos audiovisuais 
 
Exercício (com base no relatório preparado na aula anterior) 
 
 
4. Experiências de pesquisa, do projeto ao texto (2 sessões) 
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6ª e 7ª sessões 
. Nestas sessões serão convidados alunos de graduação e pós-graduação para 
apresentação de seus trabalhos: relatório e poster de iniciação científica, monografia, 
dissertação, tese. Se possível, leitura prévia do projeto que deu origem ao trabalho. 
 
Exercício: Elaboração e apresentação de relatório sobre as apresentações. 
 
. Leitura de um ou mais trabalhos para discussão detalhada nas próximas sessões. 
 
 
5. Leitura e análise de textos acadêmicos (3 sessões – uma ou duas no laboratório) 
 
8ª, 9ª e 10ª sessões 
.   Objetivos e estratégias de leitura 
. Análise de textos acadêmicos: apresentação do tema, construção do objeto, 
procedimentos metodológicos, formas de diálogo com a literatura, desenvolvimento da 
análise, argumentação, recursos estilísticos e estratégias retóricas. Uso de ilustrações, 
tabelas, diagramas etc.  
.  Fichamentos e resumos 
 
Exercícios:  
. Leitura prévia de textos de áreas e gêneros diversos. Discussão em grupo a partir de 
roteiro preparado pela professora. Elaboração de relatório e apresentação oral. 
. Elaboração, apresentação e discussão de fichamentos e resumos 
 
ECO, Umberto. “O plano de trabalho e o fichamento”. In: _____ Como fazer uma tese. São 
Paulo: Perspectiva, 1991 [1977]. (pp. 81-112). 
 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília. Trabalhos de 

pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica. São Paulo: Parábola Editorial, 
2007. 
 
______ . Resumo. São Paulo: Parábola Editorial (Coleção Leitura e produção de textos 
técnicos e acadêmicos, vol. 1), 2004. 
 
Leitura complementar: 
MEDEIROS, João B. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 7ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
6.  A elaboração de textos acadêmicos (5 sessões, 4 delas em laboratório) 
 
11ª a 15ª sessões 
. Etapas de elaboração de trabalhos acadêmicos 
. Estruturação e convenções textuais 
. Coesão, coerência, descrição e argumentação 
. Ética na elaboração de textos acadêmicos: formas de diálogo com a literatura, paráfrases 

e citações. 
. Notas de rodapé: formas e usos 
. Normas de apresentação (padrão ABNT e outros) 
. Submissão de textos para publicação e avaliação entre pares 
 
Exercícios 
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Elaboração e discussão de relatórios e resenhas. Exercícios envolvendo diferentes 
estratégias e convenções textuais. 
 
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 
2006. 
 
ECO, Umberto. “A redação”. In: ______ Como fazer uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1991 
[1977]. (pp. 113-142). 
 
CARVALHO, Gisele de. “Resenhas acadêmicas e sua organização retórica”. Revista Letras  n. 
57, p. 149-172, jan./jun. 2002. Curitiba: Editora da UFPR. 
 
CARVALHO, Gisele de. “Resenhas acadêmicas: um guia rápido para escritores de primeira 
viagem”. Disponível em: 
<http://www2.ifrn.edu.br/unedzn/images/stories/ensino/resenhas_acad%EAmicas_-
gisele_carvalho.doc> Acesso em: 07/02/2012. 
 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília. 2004. Resenha. 
(Coleção Leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos, vol. 2). São Paulo: Parábola 
Editorial. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Nem tudo que parece é: entenda o que é plágio. 
Cartilha elaborada pela Comissão de Avaliação de Casos de Autoria (biênio 2008-2010). 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), 
Departamento de Comunicação Social. Disponível em: 
<http://www.uff.br/biologiauff/index_arquivos/CARTILHAplagio.pdf>. Acesso em: 
19/12/2011. 
 
TAMANINI, Marlene et al. Normas para apresentação de trabalhos científicos no curso de 
Ciências Sociais da UFPR. Curitiba: UFPR, Departamento de Ciências Sociais, 2012. 
 
Leitura complementar: 
De PAOLI, Marco-Aurelio. A redação de textos técnico-científicos. Campinas: Unicamp, 
Instituto de Química. Disponível em: 
<http://lpcr.iqm.unicamp.br/arquivos/redtexttec.pdf>. Acesso em: 06/02/2012. 
 
FELTRIN, Valéria Delisandra. Um levantamento bibliográfico sobre a estruturação de textos 

acadêmicos. Maringá: Fundação Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação, 2007. Disponível em: 
<http://www.din.uem.br/pos-graduacao/mestrado-em-ciencia-da-
computacao/arquivos/formularios/EscritaAcademica.pdf.pdf>. Acesso em: 06/02/2012. 
 
MANDRICK, David; FARACO, Carlos Alberto. Língua portuguesa: prática de redação para 
estudantes universitários. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
 


