
                                                                                    

EIXO 1 – TEÓRICO-CONCEITUAL

Disciplina:   COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
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Rosana Maria Ribeiro Borges (rosanaborges.ufg@gmail.com)

Suely Henrique de Aquino Gomes (suelyhenriquegomes@gmail.com)

Tutores:

Angelita Pereira de Lima (anja.angelita@gmail.com)

Geisa Muller (geisamuller@hotmail.com)

Lais Pereira de Oliveria (laispereira2@yahoo.com.br)

Laura Vilela Rodrigues Rezende (lauravil.rr@gmail.com)

Ronaldo Barros Gomes (rbggomes@gmail.com)

Rosana Maria Ribeiro Borges (rosanaborges.ufg@gmail.com) 

Suely Henrique de Aquino Gomes (suelyhenriquegomes@gmail.com)

 05  a  18 de Junho de 2017

PLANO DE ENSINO

EMENTA

A comunicação científica. Canais de comunicação científica: comunicação escrita e

oral. Barreiras no acesso à informação. Movimento de acesso livre e aberto

BOAS VINDAS

Prezado(a) cursista,

Nas últimas semanas nos dedicamos a entender e discutir os conceitos envolvidos

no  Letramento  Informacional  e  sua  contribuição  para  a  formação  do  aluno

pesquisador.

A partir de hoje, por duas semanas, dedicaremos nosso tempo ao entendimento da

dinâmica da comunicação científica e o movimento de acesso livre e aberto como

parte da produção científica. Por que isso é importante para um curso de Letramento
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Informacional? Porque a nossa sociedade está significativamente impregnada pela

ciência – dependemos da ciência para o nosso desenvolvimento econômico e social.

Portanto,  compreender  como  os  cientistas  comunicam  os  resultados  de  suas

pesquisas facilita a busca, a divulgação e o uso do conhecimento produzido.

OBJETIVO GERAL

Entender  a  dinâmica  da  produção  e  da  comunicação  científica,  seus  canais  e

estratégias de democratização da informação científica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Discutir  a  importância  da  comunicação  na  produção  do  conhecimento

científico;

2. Conhecer e distinguir os canais de comunicação científica e suas hierarquias;

3. Reconhecer o ciclo documentário e as barreiras à informação;

4. Entender o  Movimento de acesso livre e aberto.

METODOLOGIA

Videos;  Webconferência  (orientações  e  esclarecimentos  de  conceitos),  textos,

questionário. Discussão dialogada de conteúdo a partir do uso do fórum tira duvidas

(Pergunte ao professor), ferramentas de mensagens instantâneas, individuais e em

grupo. Atividade  avaliativa (produção de relatório de pesquisa).

ATIVIDADE AVALIATIVA

O cursista deverá elaborar Relatório de pesquisa sobre  “O conhecimento e uso  de

serviços e produtos derivados do Movimento de Acesso Livre e Aberto por agentes

educacionais de escolas, de nível básico, fundamental e médio”. A atividade  será

realizada  em  duas  etapas  (essas  etapas  estão  detalhadas  no  item  a  seguir  –

Cronograma – Planejamento semanal).

 Etapa 1 – Leitura Aplicação do questionário: período de 5 a 11/06/2017;

 Etapa 2 – Produção do Relatório: período de 12 a 18/06/2017

CRONOGRAMA – PLANEJAMENTO SEMANAL DAS ETAPAS DA PRODUÇÃO
DO RELATORIO DE PESQUISA



                                                                                    

 Etapa 1 da atividade avaliativa – Leitura Aplicação do questionário 
(05/06 à 11/06 de 2017)

Nessa  semana  vamos  nos  dedicar  a  duas  tarefas:  a)  estudo  dos  textos  para

apreensão dos conceitos básicos para a disciplina. O objetivo é:

 entender  o  conceito  de  comunicação  cientifica  e  sua  importância  na

produção do conhecimento científico; 

 conhecer  e  distinguir  os  canais  de  comunicação  científica  e  suas

hierarquias; 

 conhecer o Movimento de acesso livre e aberto. 

Textos base: 

TARGINO, M.G. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: uma revisão de seus elementos básicos.

Informação & Sociedade: Estudos, v.10 n.2 2000. 

SANTOS, Andréa Pereira dos; GOMES, Suely Henrique.  de Aquino, Ciclo documentário:

estrutura  e  evolução.In:  GOMES,  Suely;  SANTOS,  Andrea  Pereira  dos.  Letramento

Informacional: entendo a comunicação científica. Goiânia:CIAR, 2015. 

OLIVEIRA,  Lais  Pereira..  Movimento  acesso  livre  e  aberto:  origens,  desenvolvimento,

prerrogativas  e  produtos  resultantes.In:  GOMES,  Suely;  SANTOS,  Andrea  Pereira  dos.

Letramento Informacional: entendo a comunicação científica. Goiânia:CIAR, 2015. 

Tarefas da semana

a) Ler os textos bases cima referenciados. 

 Elabore  seu  texto  (resumo)  com  os  principais  pontos  presentes  nos

textos lidos

 No resumo atente para as seguintes questões: o que é comunicação

cientifica? Quais os principais canais de comunicação e suas funções? O

que é e por  que surge o movimento  de acesso livre  e aberto

(MOA)  ?  Quais  as  duas  principais  vias  do  MOA,  suas

características e produtos?  



                                                                                    

 Se tiver dúvidas, Pergunte ao professor (fórum de dúvidas

 A leitura pautará a fundamentação teórica do seu relatório de pesquisa.

b) Responder questionário (valerá 1,0 ponto na composição da nota da disciplina) 

 Responda o questionário sobre “Movimento de Acesso livre e aberto”

(MOA) (Importante: responder o questionário é uma atividade obrigatória

e contará na avaliação da atividade)

 Convide mais três professores(as) para responder o questionário que

está disponível no Google docs. Ele  é de fácil acesso e intuitivo. Os

seus convidados podem ser professores(as) da escola em que trabalha,

do(a) seu(sua) filho(a), de amigos(as), de familiares, etc. 

 Para  que  os(as)  professores(as)  possam  responder  às  perguntas,

disponibilizamos  o  link  onde  se  encontra  o  questionário  aqui  no

ambiente.  

 Esclareça  aos  professores(as)  respondentes  do  questionário  que  o

nosso  objetivo  com  essa  pesquisa  é  levantar  até  que  ponto  o

Movimento de Acesso Livre e Aberto é conhecido e os seus produtos e

serviços utilizados. Portanto, não existem respostas certas ou erradas.

 É muito importante que você e seus convidados que vão responder ao

questionário preencham todos os campos do mesmo, pois o material

coletado será utilizado na elaboração do relatório final. 

 Etapa 2 da atividade avaliativa – Produção do Relatório de Pesquisa
(de 12 a 18 de Junho de 2017)

A segunda semana da disciplina será dedicada à produção do relatório de pesquisa.

As tarefas serão: 

a)  se  achar  necessário,  faça  uma  revisão  conceitual.  Para  tal  disponibilizamos

material complementar (video e slides) para facilitar a tarefa; b) analisar e tratar os

dados obtidos via questionário; c) estruturar seu relatório. O material para auxiliar



                                                                                    

essa atividade é aula/slide “Relatório de pesquisa: o que é” e modelo de relatório; d)

postar o relatório no ambiente no prazo estabelecido

Objetivos da semana

 Praticar uma das formas de comunicação científica – relatório de pesquisa; 

  Consolidar os conceitos apreendidos na primeira semana da disciplina;

 Situar o movimento de acesso livre e aberto nas atividades do ensino básico

e médio em Goiás

Material de apoio: 

a) Para revisão dos conceitos (slides e video)

LEITE, Fernando; COSTA, Michelli. Comunicação científica: aspectos introdutórios. 
Disponível  em <https://pt.slideshare.net/MichelliCosta3/comunicao-cientfica-
competncia-informacional-ic>. Acessado em 30/05/2017

TRINDADE, Fernada;  PIASECKI, Rodrigo; GRIESANK, Tainara Léia. Pesquisa em 
Comunicação Científica: Uma revisão ilustrada de seus elementos básicos. (video 
baseado no texto da TARGINO). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?
v=mdgoftIwY4M > Acessado em 30 de maio de 2017.

PINHEIRO, Liliane Vieira; SAVI, Maria Gorete Monteguti. O fluxo de infrmação na 
comunicação científica: enfoque nos canais formais e informais. Disponível em < 
http://docslide.com.br/documents/o-fluxo-de-informacao-na-comunicacao-cientifica-
enfoque-nos-canais-formais-e-informais-o-fluxo-de-informacao-na-comunicacao-
cientifica-enfoque-nos-canais.html>. Acessado em 30 de Maio de 2017.

b.  Para produção do Relatório

Aula (slides) : Relatório de pesquisa: o que é?
Modelo do Relatório de Pesquisa

Tarefas da semana

a)  Webconferência - esclarecimentos sobre a produção do relatório de pesquisa

(dia 12 de Junho, às 18:00 horas). Participe!

http://docslide.com.br/documents/o-fluxo-de-informacao-na-comunicacao-cientifica-enfoque-nos-canais-formais-e-informais-o-fluxo-de-informacao-na-comunicacao-cientifica-enfoque-nos-canais.html
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b) Produção do Relatório

Para que você entenda melhor o que vamos fazer, elaboramos um passo-a-passo

do que deve feito para cumprir a segunda etapa da atividade avaliativa:

1 – Se achar necessário, releia os textos disponibilizados para estudos. Não

deixa  a leitura para a última semana. Os conceitos discutidos no material

deverá fazer parte da fundamentação teórica do seu relatório de pesquisa. O

Material  complementar  acima  referenciado  pode  ajudar  você  a  rever  os

principais conceitos envolvidos nos textos lidos na semana passada; 

2 – Tem dúvidas sobre como elaborar o relatório de pesquisa?  Veja a aula

(slides)  Relatório de pesquisa: o que é?; 

3 - No Tópico  Dados Estatísticos,  acesse a estatística gerada a partir  das

respostas  do  questionário  "Movimento  de  Acesso  Livre  e  Aberto"  (esses

dados serão disponibilizados dia 12/06/2017); 

4 - Com os dados do questionário em mãos, elabore o relatório de acordo

com o modelo apresentado. Lembre-se: 

a) O relatório de pesquisa é um documento feito pelo(a) pesquisador(a) de

extrema importância para a retroalimentação da comunicação científica;

b) O seu relatório deve ser elaborado com base nas respostas de professores

convidados a  responder  o questionário  e tem que dialogar  com os textos

base;

c)  A  questão  problema  que  moveu  a  pesquisa  é:  As  escolas  de  ensino

fundamental e médio conhecem e usam os canais de comunicação científica?

Especificamente,  queremos  saber  até  que  ponto  o  Movimento  de  Acesso

Livre e Aberto é conhecido e os seus produtos e serviços utilizados. Portanto,

não existem respostas certas ou erradas. 

5 - Deposite o relatório em PDF no item Poste aqui o seu relatório até o dia

18/06/2017, as 23 horas. 

6 -  Em caso de dúvidas, continuaremos disponíveis no  Fórum de Dúvidas

(aba da 1ª semana).



                                                                                    

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O cursista será avaliado na disciplina segundo os seguintes critérios:

 Aplicação do questionário de pesquisa na primeira semana: 1,0 ponto

 Redação científica  1,0 pontos

 Apresentação (tabelas, gráficos, etc) e análise dos dados 3,0 pontos

 Fundamentação teórica 3,0 pontos

 Formatação 1,0 pontos

 Coerência textual  (coesão e coerência gramatical,  capacidade de síntese):

1,0
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