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 Tipos de Redação Científica:  
 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 RELATÓRIOS 
 DISSERTAÇÕES/TESES 
 MONOGRAFIAS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 CAPÍTULOS DE LIVRO 
 LIVRO TEXTO 
 ARTIGOS CIENTÍFICOS (ou periódicos 
científicos ou papers) 

 



“Brasil lidera em número de publicações científicas na 
América Latina” 

FONTE: 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Centro de Comunicação da UFMG 



AS 
PARTES DO 
PERIÓDICO 
CIENTÍFICO 



TÍTULO E AUTORES 



ABSTRACT 



INTRODUÇÃO 



MÉTODOS 



RESULTADOS 



DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 



REFERÊNCIAS 



AGRADECIMENTOS BREVES 



COMO REDIGIR  
O PERIÓDICO CIENTÍFICO 



CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 A REDAÇÃO CIENTÍFICA é um tipo especializado de escrita: 

 É direcionada aos profissionais que possuam um nível razoável 

de conhecimento sobre o tópico. 

 Lógico, isto é, todos principais passos dedutivos devem ser 

identificáveis. 

 Direto, sem hipérboles. 

 Claro, sem ambigüidades. 

 
 A tendência atual é a concisão, devido aos custos de produção de 

uma revista. 

 

 A redação científica moderna é compacta, direta e, algumas vezes, 

tediosa. 

Fonte: L.J.Greene. Editor, Brazilian Journal of Medical and Biological Research 



 Para iniciantes, redigir textos científicos de boa qualidade é difícil, 

mesmo utilizando sua própria língua. 

 

 Isto requer treinamento para escrever e treinamento para ler. 

 

 É MAIS DIFÍCIL AINDA ESCREVER UM TEXTO CIENTÍFICO EM 

OUTRA LÍNGUA: 

 O Inglês é atualmente a língua científica internacional. 

 Iniciantes: escrever primeiro em português e depois traduzir para o 

inglês (?) 

 Solicitar a revisão final do artigo por profissional que tenha a língua 

inglesa nativa. 

Fonte: L.J.Greene. Editor, Brazilian Journal of Medical and Biological Research 



1° PASSO 



SUGESTÕES 
 
 Selecione a revista para a qual você pretende 
mandar seu trabalho. 
 
 Leia as Instruções para os Autores: 

 Preencimento on-line. 
 Escolha do Editor, mas não dos referees. 
 Pagamento na submissão. 
 Pagamento após a aceitação. 

 
 Localize na revista um trabalho que seja 
semelhante ao seu – use este trabalho como 
sua bíblia. 



Seleção do veículo de divulgação 

• Institute for Scientific Information (ISI) 

• JCR - Journal Citation Reports é uma publicação ISI que 

oferece recursos para avaliação de títulos de periódicos (FATOR 

DE IMPACTO, vida média, entre outros). 



JCR – JOURNAL CITATION REPORTS 

publicação ISI – Institute for Scientific 

Information 

 recursos para avaliação de títulos de 

periódicos (fator de impacto, entre outros) 

 ferramenta para o pesquisador determinar 

onde publicar seus trabalhos 



JCR – JOURNAL CITATION REPORTS  



FÓRMULA DO FATOR DE IMPACTO 
 Citações em 2004  

de artigos publicados em 2003 = 59 
de artigos publicados em 2002 = 60  
Soma dos artigos citados em 2003 = 119  

 

 Artigos publicados em 2003 = 104  
Artigos publicados em 2002 = 114 
Soma dos artigos publicados = 218  
 

 Cálculo: 
FI = Citação de artigos recentes /  
  número de artigos recentes 
FI = 119 / 218 = 0.546 

 



http://abhayjere.com/Documents/2007_Impact_Factor_1.pdf 

COMO VERIFICAR O 
IMPACT FACTOR ? 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de  
Pessoal de Nível Superior 



NO BRASIL: QUALIS 

 Classificação dos periódicos utilizados pelos 

programas de pós-graduação  

 Processo anual de atualização 

 Nove categorias baseadas na qualidade 

(A, B ou C) e âmbito de circulação (local, 

nacional ou internacional) 

 Não define a qualidade de periódicos de 

forma absoluta. 



O que é o programa QUALIS da CAPES?  
 

 O QUALIS é uma classificação feita anualmente pela CAPES dos 

veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a 

divulgação da produção intelectual de seus docentes e alunos, cujo 

objetivo é atender às necessidades específicas da avaliação da pós-

graduação realizada por esta agência. 

 

 Essa classificação é feita por 44 comissões de consultores, cada qual 

focalizando um conjunto específico de áreas do conhecimento, e se 

baseia nas informações fornecidas pelos programas, por meio do Coleta 

de Dados/Capes, sobre os trabalhos publicados por seus docentes e 

discentes. 

 

 Categoria indicativa de sua qualidade: "A" alta, "B" média, ou "C" 

baixa - e em outra referente ao âmbito de sua circulação - internacional, 

nacional ou local.  

 



RANKING QUALIS http://qualis.capes.gov.br 



BUSCA PELA QUALIFICAÇÃO QUALIS 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces 



2° PASSO 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Últimos anos (5, 10 anos) e artigos clássicos: 

 Anotações de cada artigo (Mendeley) 

 Em qual parte da INTRODUÇÃO ou 

DISCUSSÃO vai ser útil. 
 

 Leitura Crítica do conteúdo científico. 
 

 Observe estrutura e uso da linguagem. 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 



ENRIQUECENDO O ARTIGO 

COM TRABALHOS RELEVANTES 

Busca e recuperação 



PRINCIPAIS BASES DE ACESSO - 

RESTRITO 



PRINCIPAIS BASES DE ACESSO  
RESTRITO 

 

 LILACS (base-referencial resumos) 

 Medline/PUBMED (base referencial) 

 ISI/Thomson Reuteurs/WoS (base referencial / índice de citações) 

 Scopus (base referencial / índice de citações) 

 https://scifinder.cas.org (área de química) 

 http://eric.ed.gov/  (base artigos para área da Educação) 

 http://www.annualreviews.org/  (artigos de revisão) 

 https://www.ebscohost.com/ 

 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp  (engenharias)  

 http://dl.acm.org/   (ciências da computação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eric.ed.gov/
https://www.ebscohost.com/


PRINCIPAIS BASES DE ACESSO - 

ABERTO 



http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp 

PORTAL PERIÓDICOS CAPES 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 



















3° PASSO 
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ABSTRACT 
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PERIÓDICO CIENTÍFICO 

RESULTADOS 

MÉTODOS 

INTRODUÇÃO 

DISCUSSÃO 

REFERÊNCIAS 

ABSTRACT 

TÍTULO e PALAVRAS-CHAVE 

O QUE VAI SER OBSERVADO 

1 
2 

3 



RESULTADOS 

 É a parte CENTRAL do periódico. 

 As outras partes devem ser complementares 

aos resultados. 

 Análise e interpretação dos Dados: 

 Estatística. 

 Gráficos (branco e preto). 

 Tabelas. 

 Figuras e traçados. 

 Fotomicrografias: 

 Coloridas são cobradas à parte. 

 Organizar os dados em sequência 

lógica, que facilite o entendimento e que 

seja convincente. 



MÉTODOS 

 Detalhamento dos métodos utilizados, de tal forma 

que os resultados possam ser reproduzidos: 

 Pode se descrever os “Protocolos Experimentais”. 

 

 Ajuste as seções de MÉTODOS e RESULTADOS 

uma a outra, em termos de apresentação de 

informação, consistência e lógica. 

 

 Não repita a mesma informação nas duas seções, a 

menos que exista uma justificativa especial. 

 

 A seção RESULTADOS é o “coração” de sua 

contribuição. Ela precisa ser clara e direta. 



DISCUSSÃO 

 Discussão dos resultados em relação a literatura 

pertinente. 

 

 Seguir esquema PLANEJADO, o qual pode ser 

revisto a qualquer tempo. 

 

 Interrelação com a literatura em termos de: 

 Originalidade. 

 Relevância. 

 Importância. 

 

 Finalizar com a CONCLUSÃO do periódico. 



DICAS CONCLUSÕES 



INTRODUÇÃO 

 Concisa. 
 

 Deve justificar os OBJETIVOS. 
 

 Controvérsias da literatura. 
 

 Como pretende contribuir com novos 

conhecimentos. 



DICAS INTRODUÇÃO  



ABSTRACT 

 Não deve exceder 250 palavras e deve especificar 

de forma concisa, mas não telegraficamente: 

 O que é que o autor fez. 

 Como o fez (se for relevante). 

 Os principais resultados (numericamente, se for 

o caso disso). 

 A importância e alcance dos resultados. 

 Finalizar com a CONCLUSÃO. 



TÍTULO e Palavras-chave 

 TÍTULO: descreve de forma lógica, rigorosa, 

breve e gramaticalmente correta a essência do 

artigo. 

 

 Keywords: Solicitado em alguns arquivos. Estas 

palavras permitem que o artigo seja posteriormente 

encontrado na Internet. 

 

 AUTORES DO TRABALHO 



Ferramentas que auxiliam a sua escrita 



HTTP://WWW.NILC.ICMC.USP.BR/SCIPO/ 

Scipo-Farmácia 

Futuro: Scipo-EESC 



EXPLICAÇÕES E MODELOS 



SIMULAÇÃO DE ESCRITA E ANÁLISE 



4° PASSO 



Depois de escrever seu manuscrito, 
leia e releia-o criticamente para 

chegar a uma “versão final”. 
 

Pedir a um colega da área para a 
leitura crítica do manuscrito. 



AVALIAÇÃO DE ARTIGOS 

 
Editor: (gatekeeper)- responsável pela recusa ou aceite 

do artigo; avalia a qualidade dos originais e conforme 

necessidade convida avaliadores especialistas externos 

ao corpo editorial. Atualmente com a especialização 

das áreas isso ocorre com frequencia;  

 

Avaliador: (referees) escolhido por sua especialização, 

competência atualização e imparcialidade. Para emitir 

seus comentários positivos ou negativos sobre o 

manuscrito utiliza instrumentos de análise fornecidos pelo 

periódico. É uma atividade não remunerada mas 

gratificante pelo reconhecimento na área. 

MEADOWS, A.J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos, 1999. p.181. 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE 

MANUSCRITOS 

Critério

Escore 

Médio

Utilidade dos resultados para o progresso da área 5,8

Aceitabilidade do delineamento da pesquisa 5,6

Importância teórica do trabalho 5,4

Nível de conhecimento demonstrado 5,4

Presença de idéias criativas 5,2

Novas comprovações empíricas 5,0

Sofisticação de metodologia e análise 4,3

Pertinência do artigo para a área de atuação da rev. 4,3

Demonstração de sensibilidade ética 4,1

Utilidade dos resultados para a vida cotidiana 2,9

Utilidade como entretenimento 1,5

Antecedentes e reputação do autor 1,3

Opiniões dos avaliadores acerca da importância relativa de 

diferentes critérios de avaliação

Fonte:Meadows,A.J. A comunicação científica.Brasília:Briquet de 

Lemos,1999.p.183 .



O MANUSCRITO DEVE RESPONDER 
ÀS QUESTÕES DO EDITOR 

1. O objetivo da pesquisa (hipótese) é original e 
científicamente válida ? 
 

2. Os métodos utilizados e o delineamento 
experimental são apropriados para responder as 
questões propostas ? 

 
3. Os dados experimentais têm qualidade suficiente 

para serem interpretados dentro do contexto dos 
objetivos ? 
 

4. Os resultados justificam as conclusões ? 
 

5. O manuscrito contém informações novas e 
relevantes que justifiquem a publicação ? 

Fonte: L.J.Greene. Editor, Brazilian Journal of Medical and Biological Research 



COMENTÁRIOS FINAIS  

 Rejeição & Aceitação. 

Fonte: L.J.Greene. Editor, Brazilian Journal of Medical and Biological Research 



Rejeitado ?   



Rejeitado = Desânimo = Frustração  



Aproveite as críticas dos referees e 
REENCAMINHE para outro periódico. 





OBRIGADO! 

E-mails:  

adcezar0@gmail.com 

vagner.neuro@gmail.com 


