
CURSO: Método Lógico para Redação Científica 

 

Ministrante: Dr. Gilson Luiz Volpato 

Duração: 8 a 24 h 

Ementa: O Método Lógico para Redação Científica presume que cada dúvida da 

redação científica deve ser respondida a partir da lógica da pesquisa, complementada 

por conceitos de comunicação. Assim, são expostos os principais conceitos de Filosofia 

da Ciência, Metodologia Científica e Comunicação que interferem decisivamente na 

estruturação e escrita de um artigo científico internacional (válidos para Teses, 

Dissertações e TCCs). Inclui sequência de rotinas que permitem melhorar a base 

científica e, por conseguinte, a capacidade de construção do texto. Destina-se a 

professores, pós-graduandos, graduandos e outros interessados na redação científica 

internacional. Não se aplica perfeitamente para publicações em nível nacional. 

 

Conteúdo Básico 

 

1 – Bases do Método Lógico 

2 – Ciência 

 A base empírica 

 Objetividade científica 

3 – Publicação 

 Classificação lógica das revistas científicas 

 Qualidade para publicação internacional 

 Eficiência científica 

4 – Estrutura Lógica da Pesquisa 

 Variáveis de estudo 

 Os três tipos lógicos de pesquisa 

 A elaboração de objetivos 

5 – Estrutura Lógica do texto científico 

6 - Passos na redação (do projeto ao artigo) 

6 – Equívocos e acertos na estruturação das partes do texto científico 

7 – Estilo científico 

8 – Autoria científica 

 

Ministrante: Dr. Gilson L. Volpato. Graduado (UNESP/Botucatu) em Ciências 

Biológicas, Licenciatura. Mestre (1981) e Doutor (1986) em Zoologia (UNESP/Rio 

Claro). Pós-doutorado (1992) pelo Institute of Animal Sciences, na Agricultural 

Research Organization, Bet-Dagan, Israel. Professor Livre-docente (Adjunto –III) no 

Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP, desde 

1981. É Pesquisador de Produtividade pelo CNPq (nível 1B) e foi editor-chefe de 

revista científica durante 12 anos. Presidiu a Comissão dos Editores Científicos da 

Unesp por 4 anos, nas três áreas do saber. Foi avaliador de PG junto à Capes. Atua há 

29 anos em Metodologia, Redação e Publicação Científica, nas quais publicou 10 livros 

(19 edições) e ministra anualmente mais de 50 eventos (cursos, palestras e workshops) 

nesses temas. Possui o site www.gilsonvolpato.com.br, o Clube SOS Ciência e um canal 

no Youtube (gilsonvolpato). Twitter: @gilsonvolpato. 

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/3363114201357959 


