
 

 

Universidade Estadual de Campinas 

Graduação em Ciências Biológicas 

Tópicos Especiais em Áreas das Ciências Biológicas  BD 581 

 

Curso 

BD 581 – Tópicos Especiais em Áreas das Ciências Biológicas 

 

Ementa 

Estudos programados em temas/conteúdos das áreas das Ciências Biológicas 

 

Tópico 

Introdução à preparação de boas apresentações 

 

Formato do curso 

O curso será ministrado remotamente e de forma síncrona usando o Google Meet de segunda-feira à sexta-feira de 08h00 às 11h00, 

durante o período de 10/01/22 a 21/01/22. 

 

Objetivo do curso 

Introduzir noções elementares sobre como preparar boas apresentações em Ciência.  Ao pensarmos em apresentações é natural que 

pensemos em qual plataforma usaremos como, por exemplo, PowerPoint, Prezi, Google Slides, Keynote, Haiku Deck, entre outras.  

Na verdade, a existência de diferentes plataformas pode desviar a nossa atenção sobre o que realmente é importante.  E o que é 

realmente importante?  Importante é compreendermos claramente a natureza dos fenômenos, processos e mecanismos sobre os quais 

falaremos em uma apresentação.  Para termos clareza precisamos desenvolver as habilidades de abstração, raciocínio por analogia, 

análise e síntese.  Estas habilidades são fundamentais para a construção da cadeia de raciocínio.  Ao final deste curso a(o) estudante 

deverá ter-se sensibilizado sobre a necessidade destas habilidades para pensar e expressar o pensamento em Ciência. 

 

Concepção de aprendizado 

Como enfatizado pelo bioquímico Bruce Alberts, autor do livro “Molecular Biology of the Cell”,  most students gain no sense of the 

excitement and power of science, because we teachers have somehow let science education be reduced to the memorization of science1.   Our goal as 

teachers and educators should be to expose our students to the discovery process2.  Portanto, a concepção de aprendizado deste curso será a 

de aprendizado ativo.  Aprendizado ativo significa que estudantes assumem a responsabilidade pelo seu aprendizado e não apenas 

ouvem passivamente.  Naturalmente, sob esta concepção de aprendizado, a memorização será minimizada e enfatizaremos a 

construção da cadeia de raciocínio e o processo de descoberta. 

 

Etiqueta de trabalho 

O primeiro item de etiqueta a ser obedecido será o de pontualidade.  O segundo item será o de manter desligado o microfone durante 

as aulas no Google Meet.  O microfone será acionado somente quando houver dúvidas. 

 

Programa 

O programa do curso está organizado em exercícios com crescentes graus de complexidade, cujo objetivo é desenvolver as habilidades 

de abstração, raciocínio por analogia, análise e síntese.  Estas habilidades serão integradas na construção da cadeia de raciocínio com 

exercícios baseados em literatura na área de Ecologia.  Os exercícios que, em princípio serão aplicados neste curso, estão listados 

abaixo. 

 

1. Importância das definições 

2. Níveis integrativos de organização biológica 

3. Construção da cadeia de raciocínio usando mapas de conceitos 

4. Regras para fazer uma boa apresentação 

5. Regras para fazer e responder perguntas 

6. Apresentações individuais 

 

Literatura 

Toda literatura será em inglês e estará disponível no Google Classroom. 

 

Avaliação 

A avaliação será baseada nos exercícios (25%), uma prova (50%) e uma apresentação individual de 15 minutos sobre um tema 

científico de escolha da(o) estudante (25%).  Cada estudante deverá definir o tema de sua apresentação e comunicar o tema para o 

docente responsável pelo curso no segundo dia de aula. 

 

Responsável 

Sérgio F. dos Reis <sfreis@unicamp.br> – Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, UNICAMP. 

_______________ 
1Alberts, B. 2009. Restoring science to science education. Issues in Science and Technology 25(4). 
2Alberts, B. 2005. A wakeup-call for Science faculty. Cell 123, December 2. DOI: 10.1016/j.cell.2005.11.014. 


