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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPP
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENTICA E BIOLOGIAEM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR - PPGGBM


PROGRAMA DE DISCIPLINA

Código:
CIB  FORMTEXT      
Nome da disciplina:
Elaboração de textos científicos em inglês na área de genética
Pré-requisitos:
 FORMTEXT      
Carga horária
Teórica: 60                                  Prática: 0                        Total: 60
Créditos:
Teórica: 4                                    Prática: 0                        Total: 4
Professor:
Janisete Gomes da Silva Miller
Assinatura:

Ementa:
Serão abordadas noções básicas de gramática e estrutura da língua inglesa (artigos, preposições, “word order”, “modifiers”); treinamento em técnicas básicas na redação de artigos científicos em inglês; palavras e expressões comumente usadas inapropriadamente, problemas comuns e dificuldades na gramática inglesa, ambiguidades, sutilezas;  redação de títulos e abstracts, “cover letters”, posters, legendas de figuras e tabelas.

Objetivos:
Ex:
1)	Discutir 
2)	Buscar o entendimento de
3)	Abordar 
4)	Fornecer subsídios para
5)	Discutir as aplicações
	Adquirir noções básicas de gramática da língua inglesa
	Adquirir vocabulário geral (expressões idiomáticas, etc.)

Adquirir vocabulário específico nas áreas de Genética, Biologia Molecular e Evolução
	Desenvolver uma estratégia mais eficiente de leitura dos textos
	Melhorar a compreensão e interpretação dos textos

Justificativas:
O objetivo desta disciplina é fornecer uma formação básica em gramática e estrutura da língua inglesa para que o aluno consiga redigir o “abstract” de sua dissertação/tese, pôsteres para congressos internacionais e uma primeira versão razoável de uma nota científica em inglês conciso e claro.
Metodologia:
Serão ministradas aulas expositivas e com discussão de artigos sobre redação científica, e em especial em inglês; serão realizados exercícios de redação de títulos e abstracts, “cover letters”, posters, legendas de figuras e tabelas, sempre trabalhando com a gramática e o vocabulário geral e técnico.
Avaliação:
Será realizada através dos exercícios escritos e participação em aula.

Conteúdo Programático:
listar
1.	Noções básicas de gramática da língua inglesa
·	Artigos, preposições, “word order”, “modifiers”
·	Vocabulário específico recorrente em textos na área de Genética Molecular e Evolução
2.	Redação de títulos e abstracts
3.	Redação de legendas de figuras e tabelas
4.	Redação de pôsteres
5.	Redação de nota científica
6.	Redação de “cover letters”
7.	Redação de carta de resposta a revisores

Referências Bibliográficas:
Day, R.A. & B. Gastel. 2006. How to Write and Publish a Scientific Paper: 6th Edition. Greenwood Press, 320 p.

Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press. 1990.

Swan, M. Practical English Usage. Oxford University Press. 1995.

ng/HTWtoc.html" http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtoc.html

http://classweb.gmu.edu/biologyresources/writingguide/ScientificPaper.htm

http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html

* Custos reais da disciplina: apresentar, se pertinente, orçamento previsto para o exercício, em folha anexa



