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PROGRAMA DE DISCIPLINA

CÓDIGO:
CIB 
DISCIPLINA:
Redação de artigos científicos relacionados a bibliotecas de cDNAs e expressão de genes de cacau
PRÉ-REQUISITOS:
Ser titular de um mestrado e ter obtido resultados cientificos relacionados á área de conhecimento (bibliotecas de ESTs ou SSH; expressão de genes em arranjos ou qRT-PCR).
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA:
45
PRÁTICA:
0
TOTAL:
45
CRÉDITO:
TEÓRICA:
3
PRÁTICA:
0
TOTAL:
3
PROFESSOR (A):
Fabienne Micheli

ASSINATURA:

EMENTA:
A disciplina tem como objetivo promover o treinamento do pós-graduando na redação de artigos científicos relacionados á sua área de atuação (bibliotecas de ESTs ou SSH; expressão de genes por arranjos ou qRT-PCR). Será dado um enfoque maior à revisão de literatura, análise de revistas para possível submissão do artigo, análise dos resultados obtidos e formatação destes no padrão da revista escolhida (figuras, tabelas), redação do artigo (em inglês), discussão aprofundada dos resultados obtidos para redação da discussão do artigo, aprendizagem da redação da carta para o editor (Cover Letter) e de submissão do artigo por meio de formulário on line.

OBJETIVOS:
Redigir artigos científicos relacionados ao desenvolvimento de bibliotecas de cDNA e expressão de genes para submissão em revistas científicas nacionais ou internacionais Qualis A.

METODOLOGIA:
1. Revisão bibliografica relativa aos assuntos estudados (bibliotecas de EST, SSH; análise bioinformática; arranjos e qRT-PCR; cacau; vassoura-de-bruxa; murcha-de-ceratocystis);
2. Análise crítica dos resultados obtidos ao decorrer do mestrado/doutorado para avaliação das possibilidades de publicação;
3. Procura de revistas nacionais ou internacionais Qualis A em adequação com os assuntos estudados para possivel submissão dos resultados obtidos. Análise dos “Manuais de instrução aos autores” para conhecimento dos pre-requisitos para publicação;
4. Organização dos resultados obtidos na forma de tabelas e/ou figuras em adequação com as normas da revista escolhida para submissão;
5. Redação do artigo. Na medida do possível, a redação do artigo será feita em inglês em particular as partes “Material e Metodos” e “Resultados”;
6. Aprendizagem de redação de cartas de encaminhamento para as revistas (Cover Letter);
7. Preenchimento do formulário de submissão on line e submissão do artigo.

AVALIAÇÃO:
O estudante será avaliado pelo seu desempenho na procura e análise da bibliografia pertinente, na análise crítica e construtiva dos resultados obtidos, na organização dos resultados no formato requerido pela revista, na redação do artigo, e na discussão aprofundada dos resultados obtidos. Pelo menos um artigo cientifico deverá ser submetido no fim da disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Revisão bibliográfica. 
2. Análise de resultados científicos previamente obtidos.
3. Redação de artigo.
4. Discussão dos resultados.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
As referencias bibliográficas utilizadas serão relacionadas aos assuntos seguintes: bibliotecas de EST, SSH; análise bioinformática; arranjos e qRT-PCR; cacau; vassoura-de-bruxa; murcha-de-ceratocystis.


