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Ementa:

O processo editorial. Critérios de avaliação de manuscritos submetidos  para publicação em
periódicos científicos. Desafios e compromissos do  consultor ad hoc para o fortalecimento das
publicações científicas em  Enfermagem.

Objetivos:

- Conhecer as etapas e critérios básicos para a elaboração de artigos científicos
- Conhecer os critérios de avaliação de manuscritos na área da saúde e enfermagem
- Reconhecer o papel e a importância da consultoria ad hoc na qualidade das publicações
científicas e dos periódicos da área de enfermagem e saúde.

Conteúdo:

O processo de elaboração de um artigo científico.
O processo editorial: submissão, avaliação, acompanhamento e finalização. Critérios em cada fase
e a qualidade do periódico científico.
O processo de comunicação com os autores e consultores.
A consultoria ad hoc no processo editorial: compromissos e responsabilidades
O processo de avaliação dos manuscritos: critérios específicos de garantia de qualidade na
avaliação
A finalização: critérios para a elegibilidade dos manuscritos a serem publicados, revisão final,

Metodologia:

A disciplina será desenvolvida por meio de encontros presenciais e momentos de dispersão. Está
organizada em oficinas de discussão, as quais seguirão o processo de avaliação editorial de
manuscritos submetidos a avaliação para publicação em um periódico científico de enfermagem.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

13/03
14:00 - 16:00

Apresentação da disciplina. Aspectos
essenciais na elaboração e análise de artigos
científicos.  Publicação de trabalhos em
periódicos: tipos de trabalhos. Qualis CAPES –

Aula expositiva dialogada. 1, 6 e 10

27/03
14:00 - 18:00

O processo editorial: submissão, avaliação,
acompanhamento e finalização. Critérios em
cada fase e a qualidade do periódico científico.
– Orientação do uso do instrumento de
avaliação de manuscritos: Dinâmica: Dividir a
turma em 2 grandes grupos.  Cada grupo
receberá um manuscrito e instrumento de
análise. Os grupos se subdividirão em
quartetos. Com o instrumento em tela, serão
analisados item por item do mesmo no
manuscrito selecionado. No segundo momento
cada grande grupo se reúne e decide o que vai
entrar em cada um dos itens do instrumento

Aula expositiva dialogada  +
Exercício em Classe:   1-
Distribuição de dois
manuscritos para análise a
partir do roteiro de avaliação da
Texto & Contexto  2- Discussão
em dois grandes grupos acerca
dos pareceres individuais
elaborados 3- Os pareceres
serão encaminhados aos
autores para as revisões

2 e 19
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17/04

14:00 - 18:00

O processo de avaliação dos manuscritos:
critérios. O processo de comunicação com os
autores e consultores.  Dinâmica: Dividir a
turma em 2 grandes grupos.  Cada grupo
receberá um manuscrito e instrumento de
análise. Os grupos se subdividirão em
quartetos. Com o instrumento em tela, serão
analisados item por item do mesmo no
manuscrito selecionado. No segundo momento
cada grande grupo se reúne e decide o que vai
entrar em cada um dos itens do instrumento

Aula expositiva dialogada
Exercício em Classe:   1-
Distribuição de dois
manuscritos para análise a
partir do roteiro de avaliação da
Texto & Contexto  2- Discussão
em dois grandes grupos acerca
dos pareceres individuais
elaborados 3- Os pareceres
serão encaminhados aos
autores para as revisões

7, 8, 11, 15, 18

24/04
14:00 - 18:00

Avaliação crítica de manuscritos Atividade de consultor ad hoc 16, 17

08/05
14:00 - 18:00

O que implica escrever um Artigo Científico.
Desafios do processo editorial. Dinâmica:
Dividir a turma em 2 grandes grupos.  Cada
grupo receberá um manuscrito e instrumento de
análise. Os grupos se subdividirão em
quartetos. Com o instrumento em tela, serão
analisados item por item do mesmo no
manuscrito selecionado. No segundo momento
cada grande grupo se reúne e decide o que vai
entrar em cada um dos itens do instrumento
final que irão entregar no final da aula.

Aula expositiva dialogada
Exercício em Classe:   1-
Distribuição de dois
manuscritos para análise a
partir do roteiro de avaliação da
Texto & Contexto  2- Discussão
em dois grandes grupos acerca
dos pareceres individuais
elaborados 3- Os pareceres
serão encaminhados aos
autores para as revisões

3,5,12, 13 e 20

22/05
14:00 - 18:00

Dinâmica: Dividir a turma em 2 grandes grupos.
Cada grupo receberá um manuscrito e
instrumento de análise. Os grupos se
subdividirão em quartetos. Com o instrumento
em tela, serão analisados item por item do
mesmo no manuscrito selecionado. No segundo
momento cada grande grupo se reúne e decide
o que vai entrar em cada um dos itens do
instrumento final que irão entregar no final da

Exercício em Classe:   1-
Distribuição de dois
manuscritos para análise a
partir do roteiro de avaliação da
Texto & Contexto  2- Discussão
em dois grandes grupos acerca
dos pareceres individuais
elaborados 3- Os pareceres
serão encaminhados aos
autores para as revisões

9, 14 e 16

05/06
14:00 - 18:00

Dinâmica: Dividir a turma em 2 grandes grupos.
Cada grupo receberá um manuscrito e
instrumento de análise. Os grupos se
subdividirão em quartetos. Com o instrumento
em tela, serão analisados item por item do
mesmo no manuscrito selecionado. No segundo
momento cada grande grupo se reúne e decide
o que vai entrar em cada um dos itens do
instrumento final que irão entregar no final da

Exercício em Classe:   1-
Distribuição de dois
manuscritos para análise a
partir do roteiro de avaliação da
Texto & Contexto  2- Discussão
em dois grandes grupos acerca
dos pareceres individuais
elaborados 3- Os pareceres
serão encaminhados aos
autores para as revisões

4, 17

26/06
14:00 - 18:00

Dinâmica: Dividir a turma em 2 grandes grupos.
Cada grupo receberá um manuscrito e
instrumento de análise. Os grupos se
subdividirão em quartetos. Com o instrumento
em tela, serão analisados item por item do
mesmo no manuscrito selecionado. No segundo
momento cada grande grupo se reúne e decide
o que vai entrar em cada um dos itens do
instrumento final que irão entregar no final da
aula.  TRAZER COMPUTADOR. + Avaliação da

Exercício em Classe:   1-
Distribuição de dois
manuscritos para análise a
partir do roteiro de avaliação da
Texto & Contexto  2- Discussão
em dois grandes grupos acerca
dos pareceres individuais
elaborados 3- Os pareceres
serão encaminhados aos
autores para as revisões

Avaliação:

Nas avaliações da disciplina busca-se analisar o processo de construção de conhecimento do
aluno. A avaliação do desempenho se dará pela participação qualitativa nas atividades previstas e
pelas avaliações dos manuscritos (análise crítica) realizadas pelos estudantes.
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