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Disciplina: DINÂMICA DA PRODUCÃO E DA AVALIAÇÃO CIENTÍFICA 

Professor responsável: Luis Mauricio Bini, José Alexandre Felizola Diniz Filho, João Carlos Nabout  

Carga Horária: 32h (2 créditos) 

Tipo de disciplina: (    ) Teórica     (     ) Prática     (  X  ) Teórico-Prática 

Carga Horária Teórica: 16  

Carga Horária Prática: 16  

Categoria: (   ) Obrigatória                   ( X ) Optativa 

 

Objetivos: 

 

Discutir amplamente a dinâmica da produção e da avaliação científicas, incluindo a avaliação da 

produção científica, a submissão e revisão de manuscritos científicos e o processo de revisão pelos pares.  

 

Ementa:  

 

Diferentes indicadores (e.g. número de artigos científicos, periódicos, mestres e doutores) apontam que 

a ciência tende a crescer exponencialmente. Uma etapa central da carreira acadêmica envolve a produção 

de artigos científicos. No entanto, além dessa etapa, os cientistas contribuem para a credibilidade e 

avanço da ciência através da seleção de projetos que receberão financiamento e da revisão de 

manuscritos submetidos para periódicos. Assim, com o auxílio da disciplina, espera-se que os(as) 

discentes apresentem uma visão mais aprofundada da dinâmica da produção científica. Exemplos de 

questões que norteiam os objetivos da disciplina são: (i) para qual revista devo submeter o meu 

manuscrito? (ii) quais cientistas devem entrar na lista de coautores? (iii) como devo fazer a revisão de 

um manuscrito considerando os pareceres de revisores e editores? (iv) como devo avaliar um manuscrito 

submetido para um periódico? (v) e um projeto submetido para uma agência de fomento? 

 

Programa: 

1. Objetivos gerais da disciplina, coleta e análise de dados cienciométricos  

2. Indicadores de Produção Científica e Avaliação da Pós-Graduação Brasileira 
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3. Processo de revisão pelos pares  

4. Seminários de apresentação dos projetos 

5. Submissão de manuscritos pelo corpo discente  

6. Revisão de manuscritos pelo corpo discente 

 

Avaliação: 

A avaliação será baseada nos manuscritos entregues e revisados pelo corpo discente. 
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