
 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

PLANO DE APRENDIZAGEM 

Disciplina: Submissão de artigos para publicação científica em saúde 

Linha(s) de Pesquisa:  

Alterações do Sistema Estomatognático  

Desempenho de Materiais Odontológicos 

Perspectivas em Odontologia Clínica 

Saúde Bucal Coletiva 

(   ) Formação Pedagógica ( x ) Formação para a pesquisa 

Prof(a). Responsável: Maria do Carmo Matias Freire 

Professores Participantes:   

Túlio Eduardo Nogueira 

Maria do Carmo Matias Freire 

Participação especial: Daniel de Almeida Decurcio, Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da 

Costa, Patrícia Corrêa de Faria e Pedro Paulo Chaves de Souza 

Convidados: ---- 

Carga horária: 

32 horas 

Nº Créditos: 

2 

Código SIGAA: 

ODO0526 

Semestre e Ano: 

2022/2 

Período:  

05/08 a 28/10/2022 

 

Horário:  

Sextas-feiras, 

horários variados das 

8:00-12:00 

Local: 

FO/UFG 

N. de vagas: 

Vagas: 20 

mestrandos e 

doutorandos 

regulares do PPGO 

ou de outros 

programas da UFG. 

Vagas para alunos 

especiais: 02 

 

 

 EMENTA:  

Reflexão sobre o artigo científico no contexto da saúde baseada em evidências. Estudo dos 

tipos e versões de artigos científicos na área da saúde. Noções sobre os elementos e etapas 

operacionais da submissão de artigos. Treinamento para o uso de plataforma online de 

submissão.  



 

 

 

 

 OBJETIVOS:  

Ao final da disciplina o/a discente deverá ser capaz de: 

 

Objetivo geral: Conhecer as etapas e aspectos relacionados ao processo de submissão de 

artigos para publicação científica na área da saúde. 

 

Objetivos específicos: 

- Entender aspectos conceituais acerca do artigo científico no contexto da saúde baseada em 

evidências; 

- Identificar os tipos e versões de artigos científicos;  

- Conhecer os elementos necessários e as etapas operacionais da submissão de artigos. 

 

CONTEÚDOS: 

 

1- O artigo científico: definição e papel na produção de evidências científicas em saúde. 

2- Tipos de artigos científicos: artigo original, comunicação breve, artigo de revisão, artigo de 

opinião, carta ao editor e outros.  

3- Versões convencionais e contemporâneas dos artigos: pré-impressão/pre-print, pós-

impressão/post-print e versão final/publishers’ final version. 

4- Critérios para a escolha do periódico: avaliação por pares (peer review); indexação; 

métricas/impacto; custos de publicação; modalidades de acesso restrito, livre, aberto e 

gratuito; ferramentas disponíveis; e práticas predatórias das editoras. 

5- Integridade na publicação científica: autoria de artigos, plágio, spin bias e outros tipos de 

vieses, e retratação. 

6- Processo editorial, portal de revisão por pares (Publons) e decisões dos periódicos. 

7- Revisão crítica do manuscrito antes da submissão: aspectos a serem revisados, e guias de 

recomendação para relato de pesquisas. 

8- Organização do manuscrito para submissão: normas dos periódicos; preparação da carta 

de submissão (cover letter) e outros arquivos e documentos; verificação de 

similaridade/plágio; e redação na língua inglesa.  

9- Plataformas/sistemas online de submissão. 



 

 

10- Elaboração da resposta aos pareceristas. 

11- Aprovação/rejeição de manuscritos e etapas finais após aprovação do manuscrito: direitos 

autorais (copyright), revisão das provas (proofs), e repercussões do artigo pós-publicação.  

12- Boas práticas de citações e ética na publicação. 

 

  METODOLOGIA: 

 

Aulas presenciais expositivas participativas com recursos didáticos tais como data-show, 

computador e quadro magnético/giz. Metodologias ativas em sala de aula individuais e/ou em 

grupo. Leitura, estudo dirigido e discussão de textos. Estudo de caso. Orientação prática para 

o uso de plataforma de submissão de artigos online em laboratório de informática ou 

notebooks dos estudantes. Trabalhos extraclasse. Atividade remota assíncrona. Painel de 

discussão.  

 

 PROCESSO E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: 

Nota 1- Atividades avaliativas em sala de aula e trabalhos extraclasse – média aritmética 

simples das atividades realizadas (peso 8) 

Nota 2- Assiduidade, pontualidade e participação em sala de aula (peso 1) 

Nota 3- Autoavaliação pelo estudante ao final da disciplina (peso 1) 

Cada atividade avaliativa receberá nota de 0 (zero) a 10,0 (dez).  

A nota final será calculada por meio da média ponderada das três notas parciais.  

 

A verificação do rendimento acadêmico será realizada de acordo com o Regulamento do 

PPGO/UFG (Resolução CEPEC No. 1487/2017 Art. 35º) e com a Norma CPG/PPGO Nº 

03/2017, que dispõe sobre a composição da matriz curricular (Art. 9º). Será obrigatória a 

frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina. O 

rendimento acadêmico do(a) estudante deverá ser expresso mediante os seguintes conceitos: 

 

CONCEITO SIGNIFICADO 
EQUIVALÊNCIA 

NUMÉRICA 

A Muito bom, aprovado, com direito ao crédito     9,0 a 10,0 

B Bom, aprovado, com direito ao crédito     7,5 a 8,9 

C Regular, aprovado, com direito ao crédito      6,0 a 7,4 

D Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito     0,0 a 5,9 

 



 

 

 CRONOGRAMA: 

Dia Horário Conteúdo /tema Responsável(is) Carga 

horária 

05/08 8:30-11:30  

- Apresentação da disciplina e participantes 

- O artigo científico: definição e papel na 

produção de evidências científicas em 

saúde 

Maria do Carmo 

e Túlio 
3h 

12/08 8:30-10:30  - Tipos e versões de artigos científicos Maria do Carmo 2h 

19/08 8:30-10:30 - Escolha do periódico Túlio 2h 

26/08 8:30-11:30  - Integridade na publicação científica 
Maria do Carmo 

e Túlio 
3h 

02/09 8:30-10:30 
- Processo editorial, portal de revisão por 

pares e decisões dos periódicos 
Túlio 2h 

09/09 - Não haverá aula: 39a Reunião SBPqO - 7 a 10/09/22 

16/09 8:30-10:30 
- Revisão crítica do manuscrito antes da 

submissão  
Maria do Carmo 2h 

23/09 8:30-10:30 
- Organização do manuscrito para 

submissão  
Maria do Carmo 2h 

30/09 8:00-12:00 - Plataformas/sistemas online de submissão 
Maria do Carmo 

e Túlio 
4h 

07/10 8:30-11:30  - Elaboração da resposta aos pareceristas 
Maria do Carmo 

e Túlio 
3h 

14/10 8:30-10:30  
- Aprovação/rejeição de manuscritos e 

etapas finais após aprovação do manuscrito 
Túlio 2h 

21/10 

8:00-12:00 

Atividade 

assíncrona 

- Boas práticas de citações e ética na 

publicação  

Maria do Carmo 

e Túlio 
4h 

28/10 8:30-11:30  

- Painel de discussão sobre os conteúdos 

da Disciplina com professores do PPGO 

que atuam como editores e revisores de 

periódicos 

- Avaliação da Disciplina pelo(a)s discentes 

Maria do 

Carmo, Túlio e 

docentes do 

PPGO/UFG 

convidados 

3h 
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