
 
Ficha de Unidade Curricular 

Português 

Ano letivo 2017/2018 
 

Unidade Curricular: Escrita Científica A 

Curso Ano Curricular Semestre 
Mestrado em Biologia Marinha 1º e 2º 2º e 1º 

 
Idioma/s de lecionação Inglês 

 

Área Científica Total ECTS 
Total horas 

trabalho (N.º 
ECTS*28h) 

Horas de Contacto1 

CAMB 2 56 10 T, 10 TP 

 
Modalidade de Ensino2: Presencial 

 
Docentes: 

Docente Responsável: Ester Serrão 

Outros docentes:  

 
Precedências: - 

 
Conhecimentos prévios 

recomendados: - 

 
Objetivos de Aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) 

 
Esta UC tem por objetivo o treino da escrita e revisão crítica de artigos científicos.   
 

  

                                                             
1 . T-Teórica, TP-Teórico-Prática; PL-Laboratoriais e práticas; TC-Trabalho de Campo; OT-Orientação 
Tutorial; S-Seminários; E-Estágio; O-Outro. 
2 . Presencial, e-learning, blended learning, problem learning 



Conteúdos Programáticos 
Etapas da escrita de um artigo científico. Questões. Planeamento. O título. O 
resumo. Como rever e citar literatura.  A introdução e objetivos. A metodologia. Os 
resultados. A discussão. Artigos de revisão. A escolha da revista e a submissão. 
Respostas aos revisores. Treino de revisão crítica científica de artigos. 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular 
Os estudantes analisam publicações de diferentes tipos e em revistas diversas e 
treinam metodologias de escrita e análise.   
 

Metodologia de Ensino (avaliação incluída) 
Aulas teóricas ilustradas com exemplos reais e aulas práticas de análise artigos 
publicados.  
 
Avaliação: 

- Trabalho escrito (equivalente a exame com consulta) 
- Exercícios práticos (avaliação contínua). 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular 
As metodologias acima referidas treinam os estudantes para as etapas da escrita, a 
estrutura e conteúdo das diferentes partes, os principais problemas e como os 
ultrapassar.   
 

Bibliografia principal 

Day RA & Gastel B (2017) How to write and publish a scientific paper. 8th ed. Cambridge 

University Press, Cambridge, UK.  

Day RA, Sakaduski N (2011) Scientific English. A Guide for Scientists and Other Professionals. 

3rd edition. Greenwood, ABC-CLIO, CA.  

Hoffmann AH (2016) Scientific writing and communication. Papers, proposals and 

presentations. 3rd edition. Oxford University Press, NY.  

Matthews JR (2015) Successful scientific writing: a step-by-step guide for the biological and 

medical sciences. 4th edition. Cambridge University Press. Cambridge, UK. 

 

 

  



 
Ficha de Unidade Curricular 

Inglês 

Ano letivo 2017/2018 
 

Unidade Curricular: Scientific Writing A 

Curso Ano Curricular Semestre 
MSc on Marine Biology 1º and 2º 2º and 1º 

 
Idioma/s de lecionação English 

 

Área Científica Total ECTS 
Total horas 

trabalho (N.º 
ECTS*28h) 

Horas de Contacto3 

CAMB 2 56 10 T, 10 TP 

 
Modalidade de Ensino4: Presencial 

 
Docentes: 

Docente Responsável: Ester Serrão 

Outros docentes:  

 
Precedências: - 

 
Conhecimentos prévios 

recomendados: - 

 
Objetivos de Aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) 

 
This course aims to train the planning, writing and critical analysis of scientific papers. 
The graduate students will understand the principles of writing scientific papers, 
submitting the, dealing with reviewers’ comments. Training in critically assessing 
papers and grant proposals will develop skills to act as scientific referee. 
 
 

  

                                                             
3 . T-Teórica, TP-Teórico-Prática; PL-Laboratoriais e práticas; TC-Trabalho de Campo; OT-Orientação 
Tutorial; S-Seminários; E-Estágio; O-Outro. 
4 . Presencial, e-learning, blended learning, problem learning 



Conteúdos Programáticos 

The planning of a paper outline. Focus on the question. The language style. The title. The 

abstract. The introduction. The materials and methods. The results. The 

discussion. Review papers, book chapters. Scientific English issues. The submission. 

Addressing reviewers’ comments.  

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular 
Lectures with examples from published papers. In the practical classes the students analyse 
published papers and train the writing of critical reviews of scientific papers. 
 
 

Metodologia de Ensino (avaliação incluída) 
Lectures, practical writing assignments and critical analyses. 
Students work on scientific papers available as published literature. 
 
Evaluation: 
 

Written Exercise (equivalent to a take-home Exam).  

Practical exercises (continuous evaluation during the course). 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular 

 
These methods train students to the steps in writing scientific papers, developing the 
structure and contents of the various sections, and how to deal with the main challenges.   
 

Bibliografia principal 

Day RA & Gastel B (2017) How to write and publish a scientific paper. 8th ed. Cambridge 

University Press, Cambridge, UK.  

Day RA, Sakaduski N (2011) Scientific English. A Guide for Scientists and Other Professionals. 

3rd edition. Greenwood, ABC-CLIO, CA.  

Hoffmann AH (2016) Scientific writing and communication. Papers, proposals and 

presentations. 3rd edition. Oxford University Press, NY.  

Matthews JR (2015) Successful scientific writing: a step-by-step guide for the biological and 

medical sciences. 4th edition. Cambridge University Press. Cambridge, UK. 

 

 

 


