Disciplina de Pós-Graduação:

Redação de Artigos Científicos (RAC) – 2022/2

Prof. Nelson Fernandes (nelsonff@acd.ufrj.br)

Aulas: 6as Feiras - 13:00 - 16:00 h;
Pré-requisitos: Estar pronto para escrever um artigo científico sobre alguma pesquisa realizada
anteriormente (com todos os resultados já obtidos e analisados).
Ementa: Discutir aspectos gerais ligados à redação, à submissão e à revisão de artigos
científicos voltados para a publicação em revistas científicas nacionais e internacionais. Discutir
as estruturas empregadas nos diferentes tipos de artigos científicos. Apresentar as principais
ferramentas disponíveis para a realização de pesquisa bibliográfica e a utilização de programas
de gerenciamento bibliográfico. Discutir a redação das principais seções de um artigo científico.
Apresentar os principais cuidados a serem tomados no momento da submissão de um artigo
científico.
Avaliação: Os alunos irão escrever um artigo científico com seus resultados, o qual será
revisto/analisado por 2 revisores dentro do grupo de alunos da turma. Os alunos serão avaliados
pela participação no curso, pela qualidade do artigo escrito e pela atuação como revisor.
PROGRAMA – 2020/02
Introdução
Estruturas de artigos científicos
Planejando a escrita
Pesquisa bibliográfica e o uso de programas de gerenciamento bibliográfico
a. Aula prática: Programa EndNote
5. Fundamentos da escrita científica
6. Uso efetivo de fotos, mapas, tabelas, gráficos e equações
7. Redação por partes: Quando e como espcrever cada seção
a. Um título inicial
b. Resultados – O que tenho para contar?
c. Métodos – Como cheguei lá?
d. Introdução - Um desfile de carnaval
e. Discussão - Qual o significado dos meus resultados?
f. Conclusão – Qual a mensagem que fica?
g. Título Final – Uma atração fatal
h. Resumo e keywords – Uma visão completa
i. Autoria x Agradecimentos
8. A batalha para publicação – Cuidados na submissão do artigo
9. Atuando como revisor para revistas científicas
10. Apresentando sua pesquisa: Montando painéis e preparando palestras
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