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OFICINA DE REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS – SPB410028 

 

Carga horária: 45 horas/aula  

Números de Créditos: 03 

 

Ementa: Panorama das tendências editoriais da área de Saúde Coletiva e os 

elementos fundamentais para a elaboração de comunicação científica na mesma; etapas da 

confecção de artigos científicos, submissão e relacionamento com editores/revisores de 

periódicos científicos. 

 

Objetivos 

- Apresentar panorama geral das tendências das publicações científicas na área 

da Saúde Coletiva, segundo critérios de qualidade, definidos por instituições nacionais e 

estrangeiras; 

- Capacitar o estudante à identificação e análise crítica dos principais 

componentes de um artigo científico; 

- Capacitar o estudante a escrever um artigo científico; 

- Contribuir com o aumento da qualidade da produção científica dos estudantes; 

e 

- Divulgar a produção científica oriunda do Programa de Pós-graduação em 

Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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Estratégia pedagógica 

Aulas teóricas, discussões em grupo e oficina de redação de artigos. Os alunos 

atuarão como autores de manuscritos e como relatores (pareceristas) de manuscritos de seus 

colegas. 

Conteúdos 

Fontes bibliográficas e de citação (Medline, LILACS, SciELO, JCR, Web of 

Science, SCOPUS); 

Normas de publicação; 

Estrutura do artigo científico; 

Tendências na comunicação científica na área de Saúde Coletiva – análise de 

periódicos nacionais e estrangeiros; 

Qualificação de periódicos científicos: critérios utilizados e críticas mais 

comuns; 

Análise crítica de artigos científicos; 

Redação de artigo científico; 

Comunicação com editores e revisores. 

 

Pré-requisitos 

Estudantes de programas de pós-graduação da UFSC e alunos especiais, 

conforme normas da universidade. Todos deverão ter concluído a pesquisa, que será objeto 

de publicação quando do início da disciplina. 

 

Número de vagas 

Quinze (15). 
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Avaliação 

Serão consideradas a contribuição na análise crítica e sugestões dos artigos dos 

colegas, a elaboração de um artigo científico e os pareceres solicitados. 

 

Cronograma 

O curso será desenvolvido às terças-feiras, no horário entre 14h00min e 

17h00min. 

 

 

Data Conteúdo 

13/3/2012 

Apresentação da disciplina; panorama da produção científica na área de 

saúde; apresentação do sistema Qualis-CAPES e do cálculo do fator de 

impacto. 

20/3/2012 
Escrevendo a Introdução de um artigo científico; revisão de literatura 

científica. 

27/3/2012 
Processo editorial de publicação; como lidar com os pareceres dos 

revisores I. 

Importante! 
30/3/2012 – Data limite para postar a seção de introdução de seu artigo 

científico na plataforma Moodle da disciplina 

3/4/2012 
Discussão em grupos sobre a Introdução; escrevendo os Métodos de um 

artigo científico. 

Importante! 
6/4/2012 – Data limite para postar a seção de métodos de seu artigo 

científico na plataforma Moodle da disciplina 

10/4/2012 
Discussão em grupos sobre os Métodos; escrevendo os Resultados de um 

artigo científico. 

17/4/2012 Semana sem aula presencial: momento para escrever os Resultados. 

Importante! 
20/4/2012 – Data limite para postar a seção de resultados de seu artigo 

científico na plataforma Moodle da disciplina 

24/4/2012 
Discussão em grupos sobre os Resultados; escrevendo a Discussão de um 

artigo científico. 

8/5/2012 Semana sem aula presencial: momento para escrever a Discussão. 
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Data Conteúdo 

Importante! 
11/5/2012 – Data limite para postar a seção de discussão de seu artigo 

científico na plataforma Moodle da disciplina 

15/5/2012 Discussão em grupos sobre a Discussão. 

22/5/2012 
Como lidar com os pareceres dos revisores II. Revisão de artigo 

científico: o que é avaliado. 

29/5/2012 Apresentação e debate em grupos do parecer do artigo do colega. 

5/6/2012 
Semana sem aula presencial: momento para escrever parecer de artigo já 

publicado. 

12/6/2012 Apresentação e discussão dos pareceres. 

19/6/2012 Encerramento e avaliação da disciplina. 
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