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Programa da disciplina
Objetivos
Este é um curso para alunos interessados em escrever um texto acadêmico para fins de publicação em
revistas cientificas de alto impacto. O escopo é incentivar os alunos a produzir um texto de qualidade como
produto final de pesquisas ainda inéditas. Portanto, aconselho a se inscrever no curso apenas quando
estiver com uma pesquisa já concluída, um esboço de artigo, ou, ainda, trata-se de extrair conteúdo de
dissertações e teses já concluídas e, ainda, finalizar papers apresentados em congressos.
O curso se direciona a todos os alunos. Entretanto, para manter um diálogo entre os alunos durante o
seminário de pesquisa o curso se direciona a alunos da ciência política. Alunos de outras áreas afins
(história, econômica, direito) interessados em frequentar o curso serão aceitos em casos excepcionais. Para
estes casos, sugere-se o contato prévio com o professor.
O curso não discrimina entre os métodos e as áreas da Ciência Política. Significa que o curso aceita
trabalhos cujo enfoque metodológico adota técnicas quantitativas ou qualitativas, mas também incentiva
a participação de estudantes de teoria política.

Objetivos (em inglês)

Justificativa
A publicação em revistas científicas é cada vez mais incentivada no âmbito acadêmico. Por um lado, a
publicação de um artigo confere visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos em seus mestrados
e doutorados – em formato de dissertações e teses – que, caso contrário, teriam pouco impacto no âmbito
acadêmico. Por outro lado, a publicação é um exercício intelectual que faz parte da formação acadêmica
do aluno durante os anos de sua formação na academia. Por além do mais, escrever e publicar artigos é
fundamental para quem quer investir na carreira acadêmica. Ou seja, é uma atividade intelectual central
na academia sem a qual a produção de conhecimento científico ficaria prejudicada.
Entretanto, escrever um artigo de revista é difícil, exige dedicação, e de certa forma é uma tarefa que
intimida muitos alunos. A realidade é que apesar do esforço feito em tal direção, muitos pós-graduandos
não publicam suas pesquisas. É necessário reconhecer que poucos dos trabalhos apresentados em
congressos e eventos de área – a maioria das vezes sínteses parciais dos achados de tese e/ou dissertações
apresentadas no departamento – se tornam artigos publicados em revista científica. Vale observar que nos
últimos anos a exigência da publicação para fins de carreira acadêmica tem provocado um aumento no
número de artigos submetidos aos journals. Entretanto, como vários editores de revistas admitem, grande
parte dos artigos submetidos é de baixa qualidade, organizados às pressas, inclusive sem revisão
gramatical. Logo, nem sequer tais artigos são enviados aos peers, mas rejeitados na análise preliminar
feita pelos editores. O escopo deste curso, portanto, é auxiliar o aluno na elaboração e finalização de um
artigo científico, visando contribuir para dar mais visibilidade aos esforços de pesquisa de nossos pósgraduandos.

Justificativa (em inglês)

Conteúdo
As aulas serão focadas na apresentação e discussão dos trabalhos apresentados pelos participantes.
Algumas aulas iniciais serão dedicadas ao tratamento de aspectos importantes relacionados à preparação
de um texto para eventual publicação. Entre eles: escolha do journal onde publicar, o plagio e o autoplagio, como e quando citar outros autores, como estruturar o artigo, o título, o abstract, o uso de
tabelas/gráficos, a publicidade dos dados. Para tal propósito selecionei alguns textos de apoio.

Conteúdo (em inglês)
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Critérios de avaliação (máximo de 160 caracteres)
O curso se organiza em seminários nos quais todos os participantes discutirão os textos dos colegas que
pretendem enviar para as revistas. Cada participante deverá apresentar seu texto duas vezes no decorrer
do curso. Por cada texto apresentado serão selecionados alguns alunos que atuarão com função de peer
review, apresentando sugestões/críticas por inscrito.
Serão adotados três critérios de avaliação. O primeiro critério de avaliação leva em conta a evolução na
formatação e organização do artigo ao longo do curso. Isso inclui as apresentações feitas em sala de aula
e as mudanças apresentadas no conteúdo do texto de acordo com as sugestões feitas pelos peers e os
demais participantes do curso. O segundo critério diz respeito à participação do aluno durante o curso. Os
alunos inscritos discutirão e avaliarão os textos dos demais colegas por meio de discussões em sala de aula
e atuarão como peers apresentando sugestões/críticas escritas sobre o conteúdo dos trabalhos
apresentados. O último critério estipula que para fins de validação da nota, o aluno deverá comprovar o

envio do artigo para uma revista com vista a publicação. Como documento comprobatório os estudantes
podem apresentar o e-mail de confirmação que é enviado pelos periódicos ao final da submissão. A não
entrega do texto para fins de publicação implicará numa nota de reprovação, independentemente de
qualquer outro critério de avaliação. A entrega do artigo à revista deverá ser devidamente comprovado
pelo aluno. Como o curso visa incentivar não apenas a produção acadêmica, mas também a qualidade dos
trabalhos, estipulou-se como exigência mínima que os alunos enviem seus textos apenas para revistas A1,
A2, B1, de acordo com a classificação do Qualis da área de Ciência Política e Relações Internacionais.
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Observação (em inglês)

