
Nome da disciplina  

 
Workshop on Systematic Review of the Scientific Literature: foundations, theory and technics/ Revisão 
sistemática da literatura científica 

Número de créditos: 1                              Carga horária: 15h/a                Obrigatória/Eletiva: Eletiva 

Ementa: 

 Trata-se de uma disciplina teórico-prática sobre a realização de revisões sistemáticas da literatura científica  
em ciências da saúde. A disciplina tem como objetivo contribuir para que os alunos desenvolvam as  
competências necessárias para a identificação e síntese das evidências relevantes disponíveis na literatura  
científica acerca dos fenômenos que são objeto de seus projetos de pesquisa. Espera-se que, ao final da  
disciplina, os alunos compreendam a importância das revisões sistemáticas no contexto da hierarquia das 
 evidências científicas e que possa fazer uso de conceitos e ferramentas fundamentais para realização de uma 
revisão sistemática, tais como: a) elaboração de uma pergunta científica; b) definição de palavras-chave e 
escolha de bases de dados para pesquisa; c) estruturação de um protocolo de revisão; d) uso de mecanismos 
de busca; d) leitura crítica das evidências científicas; e) extração de dados; e) apresentação e síntese de 
resultados. A disciplina será ministrada no idioma inglês 
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