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Na atualidade, fatores como a competitividade de mercado e o surgimento
de novas tecnologias tem exigido dos profissionais saberes além dos
conhecimentos teóricos obtidos nas universidades, como a capacidade de
aplicação e produção inovadoras persistentes para a área do conhecimento em
questão. Desta forma, a produção de pesquisas científicas se encaixa como uma
alternativa para a demonstração desses conhecimentos adquiridos pelos
profissionais. Assim, por meio das publicações científicas uma pesquisa torna-se
acessível para a sociedade, de forma que seus resultados e o que sua produção
representa para a comunidade permitem que outras pessoas possam acessá-la e
utilizá-la sob diferentes aspectos, com o intuito de gerar ou adquirir conhecimento.
Portanto, as instituições de ensino superior e as demais organizações com papel
de financiar o aprimoramento da ciência, tecnologia e informação devem estar
cientes da importância de incentivar a produção científica e tecnológica das
pesquisas que podem vir a ser realizadas em seu âmbito. Dessa forma, o
Programa de Educação Tutorial (PET) - Tecnologia da Informação da Universidade
Federal do Ceara - Campus Quixadá tem como proposta de atividade de ensino a
criação de um Workshop de Formação para Produção Científica, com o propósito
de impulsionar a produção científica no que diz respeito as áreas compreendidas
pelos cursos presentes no campus. O Workshop sera promovido por bolsistas do
PET – TI, os quais serão responsáveis por coordenar as atividades e oficinas
voltadas para a preparação dos alunos em relação a escrita e ao desenvolvimento
de projetos de pesquisa científica e esclarecimento de duvidas, proporcionando
maior inserção dos discentes ao meio científico, tendo em vista a preparação para
a fase de produção de Trabalhos de Conclusão de Curso e a importância da
participação dos alunos nos Encontros Universitários do campus, além de outros
eventos com finalidade semelhante. Como primeira atividade da ação, o PET - TI
realizou uma Oficina de Produção Científica. A oficina foi uma atividade que reuniu
estudantes de diversos cursos em um espaço no qual foram esclarecidos tópicos
como a definição de tema para um artigo, bem como a pesquisa de trabalhos
relacionados por meio de ferramentas de busca. Também foram apresentados os
modelos de resumos e resumos estendidos exigidos nos Encontros Universitários
da Universidade Federal do Ceara - Campus Quixadá, considerando a proximidade
do período de submissão de trabalhos para a edição 2018. Posteriormente houve o
esclarecimento de dúvidas acerca de citações e referenciação de trabalhos
relacionados, ressaltando a importância de dar créditos aqueles que, por meio de
seus trabalhos, contribuem para a construção de um artigo. Por fim, a oficina
retratou o uso de algumas ferramentas usadas para a produção de artigos, como
Sharelatex e Writer. Apos a Oficina foi possível contar com um feedback dos
participantes, tornando possível identificar os pontos de maior dificuldade,quais
assuntos a Oficina pode ajudar e os aspectos a serem aprimorados para a
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execução do Workshop.
Com base da
nesta
experiencia
futuras pretende-se realizar workshops interativos com os alunos do Campus da
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