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Resumo
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• Por quê publicar

• Onde publicar

• Como escrever e estruturar um artigo

• Como submeter o seu trabalho

• O que não fazer – aspectos éticos



Os seus motivos para publicar

No entanto, editores, revisores e a comunidade
científica não levam em conta esses motivos ao
avaliar o seu trabalho.
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Tenha sempre em mente que...

o seu trabalho é o seu cartão
de visitas para a comunidade
científica!
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Pergunta difícil

o que distingue um trabalho excelente de um ruim?

“Todos os animais são iguais, mas
alguns são mais iguais que outros”

George Orwell, Animal Farm
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Você está pronto para publicar?

Apenas se você tiver informações que aprofundem a 

compreensão na sua área de atuação.

Isto pode ser feito:

• apresentando resultados ou métodos novos e originais

• refinando ou reinterpretando resultados publicados

• revisando de forma crítica um determinado tópico

Se você está pronto, o que precisa é 

de um manuscrito de qualidade
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Um manuscrito de qualidade?

•Apresenta uma mensagem nova, útil, clara e 

interessante

• Construído de forma lógica

• Revisores e editores podem entender a 

contribuição científica facilmente

Editores e revisores são cientistas

ocupados – poupe o tempo deles
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Tipos de manuscrito

•Artigos completos e originais

• Cartas ao editor, “rapid communications”, “short 
communications”

• Revisões

• Avalie o seu trabalho: é suficiente para um artigo completo?

• Os resultados são tão importantes e novos que devem ser 
apresentados imediatamente?

• Pergunte ao seu orientador e aos seus colegas. Uma perspectiva
externa pode ajudar a ver o quadro mais claramente. 
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Onde publicar?

Não se contente apenas com

diminuir o nível da revista

(“baixar o sarrafo”)

• revistas “top”: Nature, Science, Lancet, 

The New England Journal of Medicine, 

etc. 

• revistas “top” específicas na sua área

de atuação

• outras revistas específicas na sua área

de atuação

• revistas genéricas, locais ou nacionais
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O famoso fator de impacto

• O número de citações de artigos publicados em

uma revista específica em um período de dois anos

(em 2009 houve 200 citações a artigos de 2008 e 275 citações a 

artigos de 2007)

dividido por

• O número total de artigos publicados na mesma

revista no mesmo período de dois anos

(a revista publicou 180 artigos em 2007 e 205 artigos em 2008)

O fator de impacto para esta revista em 2009 foi

(200 + 275)/(180 + 205) = 1,233
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Fatores de impacto por área
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Identifique o público certo

A quem será que se destina?

•A que setor da comunidade científica interessa sua

pesquisa?

• Sua pesquisa é de interesse local, nacional ou

internacional?
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Escolhendo a revista certa
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Escolhendo a revista certa

• Investigue: 

• Objetivos e escopo

• Fator de impacto

•Assuntos “quentes” no momento

• Pergunte ao seu orientador: ele é co-responsável e 
tem o dever de ajudar você na publicação

•A sua revisão bibliográfica vai lhe guiar às revistas
certas
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Leia e siga o “Guia para autores”!!
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Estrutura geral de um artigo

•Título

•Abstract

• Palavras-chave

• Corpo do texto

• Introdução

• Metodologia

• Resultados

• Discussões

• Conclusões

•Agradecimentos

• Referências

• Material suplementar

Fácil de indexar e procurar
(informativo, atrativo, 
efetivo)

Espaço limitado – tão

concisso quanto possível
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O processo de escrita

Os seus dados (figuras e tabelas)

Metodologia Resultados Discussão

Conclusão Introdução

Título e abstract
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Linguagem científica

Escreva com clareza, objetividade, precisão e 

concissão

A chave para a escrita científica correta é prestar

atenção a

• Construção das frases

• Tempos verbais

• Gramática

• Uso correto do inglês
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Porque a linguagem é importante?

Poupe aos editores e revisores o trabalho de ter

que adivinhar o que você quer dizer

Reclamação de um revisor

“Este trabalho está muito abaixo do meu limite. 

Me recuso a perder tempo tentando entender o 

que o autor está tentando dizer. Os autores não

podem nos enviar lixo e depois querer que nós

o consertemos. Minha regra prática é que, se há

mais de 6 erros no abstract, eu nem perco o 

meu tempo lendo o resto do trabalho”.
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Construção das frases

O que não fazer

“If it is the case, intravenous administration should result in that 

emulsion has higher intravenous administration retention 

concentration, but which is not in accordance with the result, and 

therefore the more rational interpretation should be that SLN 

with mean diameter of 46nm is greatly different from emulsion 

with mean diameter of 65 nm in enter ing tumor, namely, it is 

probably difficult for emulsion to enter and exit from tumor 

blood vessel as freely as SLN, which may be caused by the fact 

that the tumor blood vessel aperture is smaller.”

• Escreva frases curtas e diretas

• Uma idéia ou informação por frase é suficiente

• Evite muita informação na mesma frase
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Quem pode/deve ser autor

Segundo o International Committee of Medical Journal 
Editors (grupoVancouver),  um autor deve

• Contribuir substancialmente na aquisição ou na análise e 
interpretação dos dados

• Fazer o rascunho do trabalho ou revisa-lo de forma crítica

• Aprovar a versão final a ser publicada

• Todas as 3 condições acima devem ser satisfeitas para ser um 
autor

Qualquer outro caso é uma pessoa a ser mencionada nos
agradecimentos
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Ordem dos autores

Primeiro autor:

• Conduz e/ou supervisiona a geração e análise de dados, bem

como a apresentação e interpretação dos resultados

• Junta as partes do artigo e o submete para publicação

Autor correspondente:

• Pode ser o primeiro autor ou o orientador, sobretudo quando

o primeiro autor é um aluno ou pós-doc, que não tem um 

endereço permanente na instituição
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Abusos a serem evitados

Autor “fantasma”:

• Um autor que de fato contribuiu, mas que foi deixado de for a

Autor “de presente”:

• Um  autor que não contribuiu, mas que foi incluído por razões

pessoais ou políticas
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Título

• Um bom título deve descrever o conteúdo

adequadamente, mas da forma mais suscinta

possível (poucas palavras) 

• Títulos eficientes

• Identificam o assunto principal

• Começam com o tema

• Precisos, claros, sem ambiguidades, específicos, completos

• Tão curtos quanto possíveis (costumam ser mais citados)

• Atraentes

• Sem abreviações pouco usadas
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Exemplos de títulos

Título original Corrigido Comentários

Preliminary observations 

on the effect of Zn 

element on anticorrosion 

of zinc plating layer 

Effect of Zn on 

anticorrosion of zinc 

plating layer

O título longo distrai os

leitores

Evite redundancias e excesso

de adjetivos

Action of antibiotics on 

bacteria

Inhibition of growth 

of mycobacterium 

tuberculosis by 

streptomicine

O título deve ser específico

Ao escrever o título, pense

“como eu procuraria esta

informação?”

Fabrication of carbon/CdS

coaxial nanofibers

displaying optical and 

electrical properties via 

electrospinning carbon 

Electrospinning of 

carbon/CdS coaxial 

nanofibers with 

optical and electrical 

properties 

“O título não faz sentido. Todos

os materiais tem propriedades. 

Você deve ser específico. Não li 

o artigo, mas suspeito que deve

ter alguma coisa importante

nestas propriedades, senão

porque você estaria

trabalhando nelas?” 

(Comentário do editor)
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Palavras-chave

• No mundo digital, as palavras-chave determinam

se o seu trabalho será encontrado ou não

• Evite palavras-chave

• muito gerais (“drug delivery”, “disease”, “thermodynamics”)

• muito específicas (ninguém vai procurar)

• Abordagem efetiva

• Procure as palavras-chave dos principais trabalhos da sua

revisão

• Teste as palavras-chave em sites de pesquisa científica e veja

se devolvem trabalhos relevantes
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Abstract

Diga aos seus leitores o que você fez e quais
foram os seus resultados

• Um parágrafo (entre 50 e 300 palavras)

• Marketing do seu trabalho

• Um abstract bem feito vai influenciar fortemente
se o seu trabaho vai ser lido ou não
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Exemplo de abstract

Graphite intercalation compounds (GICs) of 

composition CxN(SO2CF3)2 · δF are prepared 

under ambient conditions in 48% hydrofluoric 

acid, using K2MnF6 as an oxidizing reagent. The 

stage 2 GIC product structures are determined 

using powder XRD and modeled by fitting one 

dimensional electron density profiles.

A new digestion method followed by selective 

fluoride electrode elemental analyses allows the 

determination of free fluoride within products, 

and the compositional x and δ parameters are 

determined for reaction times from 0.25 to 500 h.

O que

foi feito

Os

principais

resultados
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Introdução

O lugar para convencer os leitores de 
que você sabe por quê o seu trabalho
é relevante

Responda as questões

• Qual é o problema?

• Existem soluções?

• Qual é a melhor?

• Qual é a principal limitação?

• O que você espera conseguir?

Geral

Específico
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Preste atenção a…

• Antes de apresentar os seus dados, coloque-os

em perspectiva

• Seja breve, não é uma aula de história

• Não misture introdução, resultados, discussão e 

conclusões, mantenha os itens separados

• Não abuse de expressões como “novidade”, 

“primeira vez”, “mudança de paradigma”, etc. 

• Cite apenas as referências relevantes, não

“recheie” seu trabalho com inúmeras referências

pouco importantes
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Materiais e Métodos

• Inclua todos os detalhes importantes, de forma 

que o leitor possa reproduzir o trabalho

• Detalhes previamente publicados podem ser omitidos,  mas 

uma descrição geral dos experimentos é necessária

• Especifique marcas e modelos dos equipamentos

utilizados, bem como fornecedores dos 

reagentes

• Todos os reagentes devem ser identificados

• Não use nomes comerciais sem identificação

• Evite comentários e discussões nesta seção

• Escreva no tempo passado

• Considere usar “Suplementary Materials”
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Aprovação pelo Comitê de Ética

• Experimentos em humanos ou animais devem

seguir padrões éticos vigentes

• Aprovação pelo Comitê de Ética local é

necessária e deve estar especificada no trabalho

• Mesmo com a aprovação pelo Comitê de Ética, 

um editor pode decidir que os experimentos

não foram feitos de forma éticamente aceitável

• Às vezes,  os comitês de ética locais estão abaixo de 

padrões internacionais
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Resultados – o que vc achou?

• Devem ser incluídos

• Os resultados principais

• Ou seja, nem todos os resultados

• Resultados provenientes apenas dos experimentos

descritos

• Destaque resultados diferentes daqueles na

literatura, bem como resultados inesperados

• Resultados da análise estatística
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Resultados – Figuras e Tabelas

• Figuras e tabelas são a forma mais eficiente de 

apresentar resultados

• Resultados são a força motriz de qualquer

publicação

Uma imagem vale mais do 

que mil palavras…
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Resultados – aparência conta!

• Não congestione os gráficos

• 3 a 4 conjuntos de dados por figura, escala apropriada, 

símbolos claros e distinguíveis, rótulo dos eixos de tamanho

apropriado

• Fotografias devem ter uma marca de escala de 

qualidade profissional

• Textos em figuras e fotos em inglês

• Use cor apenas quando necessário; as cores 

devem ser distinguíveis, mesmo quando

impresso em preto-e-branco

• Não inclua tabelas longas e tediosas
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Exemplos
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Discussão – o que os resultados

significam?
• Cheque o seguinte

• Como os resultados se relacionam com os objetivos originais

mostrados na Introdução?

• Todos os resultados apresentados são interpretados e 

discutidos?

• Os resultados são consistentes con a literatura? Ou há

diferenças? Por quê?

• A discussão leva à conclusão?

• Nunca

• Faça afirmações que não estejam baseadas nos resultados

• Introduza repentinamente novas ideias ou conceitos
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Conclusões

• Apresente conclusões específicas e globais

• Indique aplicações e extensões do trabalho, se 

possível

• Sugira experimentos/etapas futuras e esclareça

se já estão em andamento

• Não faça um resumo do trabalho (essa função é

do abstract)

• Evite julgamentos sobre o impacto do trabalho
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Aspectos Gerais

• Evite o uso de expressões não quantitativas

• High or low, extremely, dramatic, massive, good or bad, 

considerably

• Descrições quantitativas são sempre

preferíveis
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Referências – faça a coisa certa!

• Siga sempre e estrictamente o Guia para
Autores

• Formatar as referências é sua
responsabilidade, não do editor ou da revista

• Cheque
• O estilo da revista, o uso da puntuação

• A grafía dos nomes dos autores, o ano de publicação

• O uso de “et al.”  (significa “e outros”)

• Se possível, evite citar
• Comunicações pessoais, trabalhos submetidos mas ainda

não aceitos, observações não publicadas (o editor pode
pedir estes documentos para ajudar na avaliação)

• Teses ou artigos em português, que podem ser difíceis de 
encontrar para leitores internacionais
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Material suplementar

• Dados importantes, mas secundários para o 

corpo principal do trabalho

• Tabelas longas e tediosas

• Gráficos individuais para cada sistema ou

substância

• Material que não se encaixa num artigo (áudio, 

vídeo)

• Este material não fará parte do texto impresso

do trabalho, mas estará disponível online
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Tamanho sugerido de um artigo

• 25 a 30 páginas é o ideal para um artigo

completo submetido, incluindo apenas os

dados essenciais

• Título (1 página separada)

• Abstract (1 parágrafo)

• Introdução (1,5 – 2 páginas, espaço duplo, 12 pt)

• Materiais e Métodos (2 – 4 páginas)

• Resultados e Discusão (10 – 12 páginas)

• Conclusão (1 – 2 páginas)

• Figuras (6 – 8)

• Tabelas (1 – 3)

• Referências (20 – 50)

“Short communications” 

normalmente têm uma

limitação bem mais estrita
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Abreviações

• Devem ser definidas na primeira utilização, 

tanto no abstract quanto no corpo do texto

• Algumas revistas não permitem abreviações no 

abstract

• Abreviações estabelecidas não precisam ser 

definidas (por exemplo DNA)

• Nunca defina uma abreviação para um termo 

que só será usado uma vez

• Evite acrônimos, se possível

• Abreviações que usam a primeira letra de cada palavra

• Pode ser gíria de laboratório, incompreensível para leigos
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Tente fazer da primeira submissão

um sucesso

• Ninguém faz certo na primeira vez; escreva e 

re-escreva

• Sugestões

• Após escrever a primeira versão, descanse por alguns dias. 

Volte com uma visão mais crítica. 

• Peça aos seus colegas e ao seu orientador para revisar 

seu manuscrito. Peça para serem altamente críticos e 

esteja aberto às sugestões
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“Cover letter”

• Submetida junto com o manuscrito

• Destaque o que faz o seu trabalho interessante 

para a revista

• Sugira revisores

• Esclareça conflitos de interesse, se for o caso

• É a sua chance de se dirigir ao editor 

diretamente
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A revisão por paresThe Peer Review Process - Overview
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paper

Basic requirements met?
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Aceitação

• É raro, mas acontece

• Felicidades!

• Bolo e champanhe para o laboratório

• Aguardar as provas de revisão e a publicação online

• Começar o próximo artigo!
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Requer revisão

• “Minor revision”

• O trabalho pode ser publicado

• Algumas partes do manuscrito devem ser modificadas, 

reestruturadas, diminuídas (frequentemente) ou expandidas 

(raramente)

• Revisão da linguagem

• Atenção: “minor revision” não garante que seja aceito após a 

revisão

• “Major revision”

• O trabalho pode vir a ser publicado

• Deficiências significativas devem ser corrigidas

• Envolve modificações substanciais no texto, inclusive com 

novos experimentos
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Revisando o seu trabalho

• Não perca a chance de discutir o seu trabalho 

com os revisores, cientistas especializados

• Prepare um carta de resposta detalhada

• Corte e cole cada comentário de cada revisor e escreva 

sua resposta embaixo

• Especifique as mudanças que você fez ao texto

• Inclua números de páginas e linhas

• Não use comentários gerais como “o texto foi corrigido”, 

“a sugestão do revisor foi aceita”, etc. 

• Dê uma resposta científica a cada comentário se você o 

aceita...

• ... ou então uma réplica convincente, sólida e bem-

educada se você acha o comentário errado
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Não perca esta chance

• Você passou semanas e meses no laboratório 

para fazer os seus experimentos ou na 

biblioteca para fazer sua revisão

• Você passou semanas escrevendo o artigo

Por quê então correr o risco de uma rejeição – que pode

ser evitada – não levando a sério a revisão do texto?

50



Rejeição: não é o fim do mundo

• Todo mundo já teve um artigo rejeitado – não 

leve para o lado pessoal

• Tente entender por quê o trabalho foi rejeitado

• Você recebeu comentários valiosos do editor e 

dos revisores; leve-os em conta!

• Reavalie o seu trabalho e decida se deve ser 

submetido a outra revista

• Se for o caso, comece como se fosse um 

trabalho totalmente novo

• Leia e siga o Guia dos Autores da nova revista

51



O que não fazer – ética científica

• A ética científica internacional tem evoluído por 

séculos e é seguida em todo o mundo

• Não existe uma ética para cada país ou região –

existe um padrão ético único para ciência

• Os problemas éticos em trabalhos científicos 

estão aumentando globalmente 
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Detecção de plágio

• Existem várias ferramentas de detecção de 

plágio a disposição das editoras científicas

• Um manuscrito é checado com uma base de 

dados de mais de 20 milhões de artigos 

publicados (aumenta todo dia)

• Denúncias

• Editores e revisores

• Colegas

• “As paredes têm ouvidos”
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Manipulação de figurasFigure Manipulation
Example - Different authors and reported experiments

Am J Pathol, 2001 Life Sci, 2004

Life Sci, 2004
Rotated 180

o

Rotated 180
o

Zoomed out ?!
Data fabrication and falsification

Fabrication: Making up data or results, and recording or 
reporting them

“  the fabrication of research data   hits at the heart of our responsibility 
to society, the reputation of our institution, the trust between the public and 
the biomedical research community, and our personal credibility and that of 
our mentors, colleagues ”

“It can waste the time of others, trying to replicate false data or designing 
experiments based on false premises, and can lead to therapeutic errors. It 
can never be tolerated.”

Professor Richard Hawkes
Department of Cell Biology and Anatomy

University of Calgary

“The most dangerous of all falsehoods is a 
slightly distorted truth.”

G.C.Lichtenberg (1742-1799)

Data fabrication and falsification

Fabrication: Making up data or results, and recording or 
reporting them

“  the fabrication of research data   hits at the heart of our responsibility 
to society, the reputation of our institution, the trust between the public and 
the biomedical research community, and our personal credibility and that of 
our mentors, colleagues ”

“It can waste the time of others, trying to replicate false data or designing 
experiments based on false premises, and can lead to therapeutic errors. It 
can never be tolerated.”

Professor Richard Hawkes
Department of Cell Biology and Anatomy

University of Calgary

“The most dangerous of all falsehoods is a 
slightly distorted truth.”

G.C.Lichtenberg (1742-1799)
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Fabricação e falsificação de dados 

“A fabricação de dados atinge no coração a nossa responsabilidade 

com a sociedade, a reputação da nossa instituição, a confiança 

entre o público e a comunidade científica, e a nossa credibilidade 

pessoal e a dos nossos colegas e mentores. 

Pode fazer outros colegas perder tempo tratando de reproduzir 

dados falsos ou de realizar experimentos baseados em falsas 

premissas, e pode levar a erros na aplicação.

Nunca deve ser tolerada.”

Prof. Richard Hawkes, Departamento de Biologia Celular e Anatomia, 

Universidade de Calgary (Canadá)

“A mentira mais perigosa de todas é uma verdade

ligeiramente distorcida”  G.C. Lichtemberg (1742-1799)
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Consequencias da má conduta

60

Publication ethics –How it can end .....
“I deeply regret the inconvenience and 

agony caused to you by my mistake and 

request and beg for your pardon for the 

same. As such I am facing lot many 

difficulties in my personal life and request 

you not to initiate any further action against 

me.

I would like to request you that all the 

correspondence regarding my publications 

may please be sent to me directly so that I 

can reply them immediately. To avoid any 

further controversies, I have decided not to 

publish any of my work in future.”

A “pharma” author

December 2, 2008
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Consequencias da má conduta

60
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Consequencias da má conduta
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Consequencias da má conduta
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Voltando aos pontos positivos

O que leva à aceitação?What leads to acceptance ?

Attention to details

Check and double check your work

Consider the reviewers’ comments

English must be as good as possible

Presentation is important

Take your time with revision

Acknowledge those who have helped you

New, original and previously unpublished

Critically evaluate your own manuscript

Ethical rules must be obeyed

– Nigel John Cook

Editor-in-Chief, Ore Geology Reviews
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Nigel John Cook

Editor-chefe, Ore Geology Reviews
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Obrigado pela atenção!

maznar@feq.unicamp.br
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