
 

 

 

 

III Workshop de Engenharia Mecânica e de Produção 
Unesp, Campus de Guaratinguetá, São Paulo, Brasil 
 
Data: 1 e 2/Outubro/2019  
Local: InovEE – Centro de Inovação em Eficiência Energética 

            
 P-III:  

FORMAÇÃO DE PESQUISADORES E ESCRITA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DE ALTO 

IMPACTO 

 

Resumo: O número crescente de pós-graduandos e recém-doutores no país tem feito com que o 

número de publicações científicas destes futuros pesquisadores seja utilizado como um importante 

critério em suas avaliações. Contudo, a escrita científica em língua estrangeira representa ainda 

uma grande barreira ao pleno desenvolvimento científico de alunos de pós-graduação e pós-

doutorandos. Neste curso abordaremos tópicos relevantes em escrita científica como: i) Ideias e 

Projetos de Pesquisa; ii) principais seções de um artigo científico (abstract, introduction, results and 

discussion, conclusions and references), iii) estilo e linguagem da escrita científica em inglês e iv) 

O processo Editorial. Os objetivos da palestra são: (1)  Reconhecer as principais características da 

linguagem científica; (2) Introduzir modelos e identificar as características de cada seção de um 

artigo científico; (3) Familiarizar-se com a linguagem adequada de publicações em inglês; (4) 

Familiarizar-se com o processo de Editoração Científica. Conteúdo: (1) Introdução, A Importância 

das Ideias; (2) Estrutura (Linguística e Modelos); (3) Linguagem; (4) A dinâmica Editorial 
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