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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



“Organização = 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!!!

A preparação de um artigo tem muito menos relação 
com habilidade lingüística que com organização



Elementos comuns

Já falamos de:Já falamos de:
TítuloTítulo

ResumoResumo

IntroduçãoIntrodução

TabelasTabelas

GráficosGráficos

Referências bibliográficasReferências bibliográficas

Agora vem o recheio!



Materiais e Métodos

Como você estudou o problema?Como você estudou o problema?
Explicação breve do procedimento científico utilizadoExplicação breve do procedimento científico utilizado

O que você utilizou no trabalho?O que você utilizou no trabalho?
Descrição dos materiais, equipamentos, sujeitos, ...Descrição dos materiais, equipamentos, sujeitos, ...

Quais foram exatamente os procedimentos?Quais foram exatamente os procedimentos?
Explicação detalhada dos passos seguidos no experimentoExplicação detalhada dos passos seguidos no experimento



Materiais e Métdodos

Inclua detalhes suficientes para que o leitor possa  Inclua detalhes suficientes para que o leitor possa  
repetir o experimentorepetir o experimento

Ordene os procedimentos por tipo e, dentro de cada Ordene os procedimentos por tipo e, dentro de cada 
tipo, cronologicamentetipo, cronologicamente

Use o pretérito para descrever o que você Use o pretérito para descrever o que você fezfez

Quantifique tudo o que for possívelQuantifique tudo o que for possível

NÃO inclua detalhes de tratamento estatístico NÃO inclua detalhes de tratamento estatístico 
convencionalconvencional

NÃO misture a seção de métodos com a de resultadosNÃO misture a seção de métodos com a de resultados



Resultados

O que você observou?O que você observou?
Para cada experimento ou procedimento:Para cada experimento ou procedimento:

Retome o experimento (1 ou 2 frases)
Reporte o resultado principal (comportamento médio, melhor caso, 
etc.), com suporte dos dados

Ordene múltiplos resultados de maneira lógicaOrdene múltiplos resultados de maneira lógica
Mais a menos importante
Simples a complexo
Tipo de amostra a tipo de amostra
...

Use o pretérito para indicar o que Use o pretérito para indicar o que aconteceuaconteceu

NÃO repita dados tabeladosNÃO repita dados tabelados

NÃO interprete os resultadosNÃO interprete os resultados



Discussão

A seção mais difícil de escrever!A seção mais difícil de escrever!

Usualmente longa demaisUsualmente longa demais

Mal escrita, causa rejeição de artigos com bons Mal escrita, causa rejeição de artigos com bons 
resultados!resultados!

É É discussãodiscussão, não , não recapitulação recapitulação de resultados...de resultados...

Teste simples: lida, não pode deixar a impressão deTeste simples: lida, não pode deixar a impressão de
 “e daí?” “e daí?”



Discussão

Qual o significado de suas observações?Qual o significado de suas observações?
Resuma as conclusões mais importantes no início da Resuma as conclusões mais importantes no início da 
DiscussãoDiscussão

Que conclusões podem ser tiradas?Que conclusões podem ser tiradas?
Para cada resultado relevante:Para cada resultado relevante:

Descreva os padrões, princípios, relações indicados pelos 
resultados
Indique como seus resultados relacionam-se com as expectativas e 
com a literatura citada na Introdução (concordância, contradição, 
exceção)
Explique argumentativamente essas relações
Descreva que tipo de pesquisa poderia resolver eventuais 
contradições ou explicar exceções à regra



Discussão

Como seus resultados se encaixam num contexto mais Como seus resultados se encaixam num contexto mais 
amplo?amplo?

Sugira implicações teóricas de seus resultadosSugira implicações teóricas de seus resultados

Sugira aplicações práticas de seus resultadosSugira aplicações práticas de seus resultados

Proponha a extensão de suas conclusões a outras Proponha a extensão de suas conclusões a outras 
situaçõessituações

Indique se seus resultados ajudam a compreender um Indique se seus resultados ajudam a compreender um 
tópico mais amplotópico mais amplo



Discussão

Vá do específico para o geral: seus resultados Vá do específico para o geral: seus resultados →→  
literatura, teoria, práticaliteratura, teoria, prática

NÃO ignore o aspecto principal! Seu trabalho atingiu o NÃO ignore o aspecto principal! Seu trabalho atingiu o 
objetivo (resolver o problema, responder a pergunta, objetivo (resolver o problema, responder a pergunta, 
comprovar a hipótese) apresentado na Introdução?comprovar a hipótese) apresentado na Introdução?

Torne as explicações completasTorne as explicações completas
Forneça evidências para cada conclusãoForneça evidências para cada conclusão

Discuta possíveis razões para resultados esperados e Discuta possíveis razões para resultados esperados e 
inesperadosinesperados

Evite especulações que não podem ser testadas no Evite especulações que não podem ser testadas no 
futuro próximofuturo próximo



Agradecimentos

Suporte técnicoSuporte técnico
ExecuçãoExecução

DiscussãoDiscussão

Fontes de equipamento especialFontes de equipamento especial

Fontes de financiamento do projeto de pesquisa!!! Fontes de financiamento do projeto de pesquisa!!! 
(está se tornando “obrigatório”)(está se tornando “obrigatório”)



10 passos para a primeira versão

Monte um esqueleto (itens)Monte um esqueleto (itens)

Centralize a informação (junte todos os Centralize a informação (junte todos os dados dados 
necessários pra escrever)necessários pra escrever)

Escolha uma revista (via fator de impacto Escolha uma revista (via fator de impacto —— determina  determina 
o o focofoco))

Comece a escrever (ainda que mal...)Comece a escrever (ainda que mal...)

Escreva rápido (coloque as Escreva rápido (coloque as idéiasidéias))



10 passos para a primeira versão

Escreva sem editar (ou faça nenhum dos dois)Escreva sem editar (ou faça nenhum dos dois)

Mantenha-se no plano do esqueletoMantenha-se no plano do esqueleto

Escreva em seções, não todo o artigo de uma vez. Escreva em seções, não todo o artigo de uma vez. 
Comece onde achar melhorComece onde achar melhor

Deixe a primeira versão descansar, então reviseDeixe a primeira versão descansar, então revise

Revise (frases de 15 a 20 palavras, parágrafos com Revise (frases de 15 a 20 palavras, parágrafos com 
~150 palavras)~150 palavras)



Processo de submissão

Tipicamente, eletrônicaTipicamente, eletrônica

Atenção aos detalhes de formatação do “manuscrito” Atenção aos detalhes de formatação do “manuscrito” 
específicos de cada revista!específicos de cada revista!

Incluir carta de rosto, sugestão de revisores, Incluir carta de rosto, sugestão de revisores, 
transferência de transferência de copyrightcopyright

Começa o jogo!Começa o jogo!
Editor recebeEditor recebe

Editor envia ao revisor para avaliaçãoEditor envia ao revisor para avaliação

Autor responde críticas e modifica o texto de acordoAutor responde críticas e modifica o texto de acordo

Revisor checa respostas e modificaçõesRevisor checa respostas e modificações

Autor checa versão finalAutor checa versão final

Versão final vai a preloVersão final vai a prelo



Termos proibidos

““First” and/or “to our knowledge” and/or “successfully” First” and/or “to our knowledge” and/or “successfully” 
and/or “new” and/or “novel” are not allowed in the and/or “new” and/or “novel” are not allowed in the 
manuscriptmanuscript



Convenções para a revisão final



Convenções para a revisão final



12 erros comuns em Inglês

Fragmentos de frasesFragmentos de frases

Frases não-objetivasFrases não-objetivas

Modificadores solitários e fora de lugarModificadores solitários e fora de lugar

Paralelismo falhoParalelismo falho

Falta de referência com pronomesFalta de referência com pronomes

Caso incorreto com pronomesCaso incorreto com pronomes

Omissão de vírgulasOmissão de vírgulas

Excesso de vírgulasExcesso de vírgulas

Junção de frases com vírgulaJunção de frases com vírgula

Erros com apóstrofeErros com apóstrofe

Palavras confundidasPalavras confundidas

Erros ortográficosErros ortográficos
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