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Comunicação Científica

Receita de sucessoReceita de sucesso
Clear mindClear mind

Clearly stated problemClearly stated problem

Clearly stated conclusionsClearly stated conclusions

Algo está sendo dito pela primeira vez!!!Algo está sendo dito pela primeira vez!!!

Comunicar ciência é importante demais – não se pode Comunicar ciência é importante demais – não se pode 
desviar do focodesviar do foco

Clareza e simplicidade são fundamentais



Comunicar é...

Pesquisador

Mensagem

Comunidade
científica

publicar dando-se a entender!



Histórico da Comunicação Científica

Na pré-história, conhecimento era perdido tão rápido Na pré-história, conhecimento era perdido tão rápido 
quanto adquirido – não havia quanto adquirido – não havia transmissãotransmissão

Pinturas em cavernas são uma evolução, mas falta Pinturas em cavernas são uma evolução, mas falta 
portabilidadeportabilidade

Primeiro livro: em argila, 4000 ACPrimeiro livro: em argila, 4000 AC

Papiro: 2000 ACPapiro: 2000 AC

Couro: 190 ACCouro: 190 AC

Papel: China, 105Papel: China, 105

Tipos móveis: China, 1100 (Gutenberg, 1455)Tipos móveis: China, 1100 (Gutenberg, 1455)

Primeiras revistas científicas: 1665, França e InglaterraPrimeiras revistas científicas: 1665, França e Inglaterra

70 mil revistas técnicas e científicas em 1980...70 mil revistas técnicas e científicas em 1980...



Documentos Científicos

ProjetosProjetos

PalestrasPalestras

Artigos revisados por Artigos revisados por 
parespares

SubmissãoSubmissão

RevisãoRevisão

PublicaçãoPublicação

(Dissertação ou Tese)(Dissertação ou Tese)

RegularRegular

RevisãoRevisão

LetterLetter

CommentComment



Ingredientes Principais

OrganizaçãoOrganização

Linguagem apropriadaLinguagem apropriada
É preciso aprender Inglês!É preciso aprender Inglês!

Está na diferença entre “treinamento” e “educação”Está na diferença entre “treinamento” e “educação”

Esse Inglês é fácil! Objetivo: transmitir informação usando o Esse Inglês é fácil! Objetivo: transmitir informação usando o 
menor número de palavras, tão curtas quanto possívelmenor número de palavras, tão curtas quanto possível



Ponto Comum Entre Ciência e Arte

““Tudo que é fácil de ler é difícil de escrever — e vice-Tudo que é fácil de ler é difícil de escrever — e vice-
versa.” (Telmo Monteiro)versa.” (Telmo Monteiro)

““Escrever é cortar palavras.” (Drummond)Escrever é cortar palavras.” (Drummond)

““Enxugar até a morte.” (João Cabral)Enxugar até a morte.” (João Cabral)

““Corte todo o resto e fique no essencial.” (Hemingway)Corte todo o resto e fique no essencial.” (Hemingway)

““O texto deve ter três virtudes: clareza, clareza e O texto deve ter três virtudes: clareza, clareza e 
clareza.” (Anatole France)clareza.” (Anatole France)

(Compilado por G. Câmara(Compilado por G. Câmara))



Evolução dos Artigos Científicos

No início, artigos que “contam histórias”No início, artigos que “contam histórias”

Apropriado na época (e ainda em alguns casos)Apropriado na época (e ainda em alguns casos)

1850+: a ciência sofistica-se. A 1850+: a ciência sofistica-se. A metodologiametodologia torna-se  torna-se 
fundamentalfundamental

O O Método CientíficoMétodo Científico ganha o p ganha o princípio da rincípio da 
reprodutibilidade de experimentos. Documentos reprodutibilidade de experimentos. Documentos 
ganham essa seção específicaganham essa seção específica

1960+: muito $, muita pesquisa, muita informação – 1960+: muito $, muita pesquisa, muita informação – 
adoção do adoção do IMRADIMRAD



Lógica IMRAD

Que problema foi estudado? Que problema foi estudado? IIntrodução.ntrodução.

Como foi estudado? Como foi estudado? MMetodologia.etodologia.

O que foi encontrado? O que foi encontrado? RResultados.esultados.

Qual o significado? Qual o significado? DDiscussão.iscussão.

Bom para autores, editores, revisores e Bom para autores, editores, revisores e leitores!!!leitores!!!



Conclusão

Publicar é preciso (diz o Método Científico)Publicar é preciso (diz o Método Científico)

Clareza e simplicidade são fundamentaisClareza e simplicidade são fundamentais

IMRAD fornece a estruturaIMRAD fornece a estrutura

Teremos muitas dicas de linguagem!Teremos muitas dicas de linguagem!



Referências

R. A. Day e B. Gastel, How to Write and Publish a R. A. Day e B. Gastel, How to Write and Publish a 
Scientific Paper, 6. Ed., Greenwood Press (2006)Scientific Paper, 6. Ed., Greenwood Press (2006)



Revisão da LiteraturaRevisão da Literatura



Fontes de Referências

http://www.periodicos.capes.gov.brhttp://www.periodicos.capes.gov.br

http://www.portaldapesquisa.com.brhttp://www.portaldapesquisa.com.br

http://www.biblioteca.ufrgs.brhttp://www.biblioteca.ufrgs.br

http://www.isiknowledge.comhttp://www.isiknowledge.com

http://scholar.google.comhttp://scholar.google.com

http://www.arXiv.orghttp://www.arXiv.org

COMUT/ARIELCOMUT/ARIEL

http://www.ibict.br/secao.php?cat=CCNhttp://www.ibict.br/secao.php?cat=CCN



Gerenciamento de Referências

http://jabref.sourceforge.net (BibTeX)http://jabref.sourceforge.net (BibTeX)

http://www.endnote.comhttp://www.endnote.com

http://bibus-biblio.sourceforge.nethttp://bibus-biblio.sourceforge.net

http://www.linuxjournal.com/article/8575 (OOo)http://www.linuxjournal.com/article/8575 (OOo)



A propósito... Editores de Texto

OpenOffice.orgOpenOffice.org

Microsoft Word ($)Microsoft Word ($)

[Insira o nome de sua preferência][Insira o nome de sua preferência]

Saibam utilizarSaibam utilizar as ferramentas disponíveis! as ferramentas disponíveis!
PaginaçãoPaginação

Correção ortográfica e gramaticalCorreção ortográfica e gramatical

HifenizaçãoHifenização

Construção de índices (capítulos, figuras, remissivo, etc.)Construção de índices (capítulos, figuras, remissivo, etc.)

Referências cruzadasReferências cruzadas

Documento mestreDocumento mestre



Julgamento da Produção Científica

Número de artigosNúmero de artigos

Número de citaçõesNúmero de citações

Fator de impacto das publicaçõesFator de impacto das publicações
(ISI Journal Citation Reports)(ISI Journal Citation Reports)

Qualis (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/)Qualis (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/)

““Fator h”Fator h”



Fator h

Por exemplo, um fator h = 30 significa que este pesquisador tem 30 artigos em Por exemplo, um fator h = 30 significa que este pesquisador tem 30 artigos em 
um determinado período e que foram citados 30 ou mais vezes.um determinado período e que foram citados 30 ou mais vezes.

Esta categorização tem a vantagem de considerar a produção científica de Esta categorização tem a vantagem de considerar a produção científica de 
vários anos, é um número que somente pode crescer ou permanecer o vários anos, é um número que somente pode crescer ou permanecer o 
mesmo, permite extrapolar o rendimento científico em, por exemplo, 4 anos, e mesmo, permite extrapolar o rendimento científico em, por exemplo, 4 anos, e 
comparar as carreiras de pesquisadores com diferentes idades, bem como é comparar as carreiras de pesquisadores com diferentes idades, bem como é 
um número difícil de ser manipulados por outros interesses.um número difícil de ser manipulados por outros interesses.

Para a área de Física, (Jorge E.) Hirsch concluiu que um fator h = 20 após 20 Para a área de Física, (Jorge E.) Hirsch concluiu que um fator h = 20 após 20 
anos de atividade científica é característico de uma carreira exitosa, h = 35-40 anos de atividade científica é característico de uma carreira exitosa, h = 35-40 
encontra-se entre os melhores cientistas e um fator h = 60 caracteriza um encontra-se entre os melhores cientistas e um fator h = 60 caracteriza um 
extraordinário cientista.extraordinário cientista.

(Eloi S. Garcia,  JC e-mail 2972, 10/03/2006)(Eloi S. Garcia,  JC e-mail 2972, 10/03/2006)



Conclusão

Temos de buscar o máximo de informação relevante Temos de buscar o máximo de informação relevante 
no mínimo intervalo de tempono mínimo intervalo de tempo

Há muitas ferramentas disponíveis – temos de saber Há muitas ferramentas disponíveis – temos de saber 
utilizá-las!utilizá-las!

Todos somos julgados o tempo inteiro. É importante Todos somos julgados o tempo inteiro. É importante 
conhecermos os critériosconhecermos os critérios


