
Ementa:  

 

Importância de publicar resultados. Perfil da revista mais adequada para publicação e escolha 

da revista. Tipos de artigos e escolha da melhor forma de apresentação. Idioma da publicação. 

Itens que compõem cada tipo de artigo, como: artigo completo, short communication e artigos 

de revisão (review). Discussão sobre o Índice de Impacto (I.S.I. - Institute for Scientific 

Information) das revistas e sobre a qualidade das revistas, de acordo com a CAPES (Qualis A, 

B, C - Revistas Nacionais e Internacionais). Discussão sobre Instruções aos Autores das 

revistas: Normas das revistas. Modelo de carta de encaminhamento e de carta-resposta de 

artigo para publicação. Confecção de um esboço geral sobre o trabalho a ser publicado 

identificando as informações mais importantes. Redação da Introdução de artigo. Revisão 

bibliográfica. Redação dos Materiais e Métodos.Discussão dos resultados e Conclusão. Análise 

crítica de um artigo, publicado em revista com alto índice de impacto, na área do trabalho do 

aluno. 
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