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SOBRE

Este e-book tem por finalidade apresentar dicas úteis para otimizar a

produtividade discente no tocante à elaboração de artigos, dissertações e teses.

É um material interativo com links para as páginas úteis.

Quantas vezes surgiu aquela dúvida na hora de preencher o teu Currículo Lattes,

por exemplo? Onde colocar essa atividade?

O objetivo é que o discente-pesquisador do Pós-Cultura possa ter aqui

ferramentas práticas para ajudar em seu processo de construção de carreira de

pesquisador acadêmico.

Esperamos que seja útil! : )
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3. Formatação de referências bibliográficas: normas da ABNT.

4. Como otimizar a escrita de dissertações e teses?

5. Artigos e Periódicos Acadêmicos.



PARTES DESTE E-BOOK

6. Redes sociais acadêmicas.

7. Ferramentas digitais para métricas acadêmicas.

8. Site da CAPES e links importantes.

9. Grupos de Pesquisa: importância estratégica para a carreira acadêmica.

10. Escrita acadêmica em inglês.



ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO 
LATTES



1. O QUE É O CURRÍCULO LATTES?

• É um banco de dados curriculares que hospeda todos os

currículos acadêmicos dos pesquisadores brasileiros – de

graduandos a pós-doutorandos, inclusive professores e

pesquisadores com dedicação exclusiva nas universidades.

• Todo discente de mestrado e de doutorado,

obrigatoriamente, possui um Currículo Lattes: é o seu

portifólio acadêmico.

• Saiba mais: https://blog.even3.com.br/curriculo-lattes/

https://blog.even3.com.br/curriculo-lattes/


2. TUTORIAIS PARA POTENCIALIZAR O TEU 
CURRÍCULO LATTES

• Canal do Professor Dr. Ivan Guedes: 

https://youtu.be/d_S5wKpnlDk

• Canal da Pollyana Helena: 

• https://youtu.be/ZcaotY41pgA

• Canal da Professora Windyz Ferreira: 

https://youtu.be/nCVOT1gU3-0

https://youtu.be/d_S5wKpnlDk
https://youtu.be/ZcaotY41pgA
https://youtu.be/nCVOT1gU3-0
http://lattes.cnpq.br/


3. IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO LATTES 
PARA A TUA CARREIRA ACADÊMICA

• O Currículo Lattes é o que você faz ao longo de toda a tua trajetória

acadêmica. É a tua identidade acadêmico-profissional.

• Canal da UFRA: https://youtu.be/IGHgUKLLJVA

https://youtu.be/IGHgUKLLJVA


ORCID, DOI, ISSN E DEMAIS 
SIGLAS ACADÊMICAS



1. ORCID

• Segundo a Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica

(AGUIA), “O ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) é um

identificador digital único, gratuito e persistente, que distingue um

acadêmico/pesquisador de outro e resolve o problema da

ambiguidade e semelhança de nomes de autores e indivíduos,

substituindo as variações de nome por um único código numérico,

algo como “0000-0002-0123-208X. Dessa forma, facilita o registro

de informações e automatiza a atualização das publicações e

produções (artigos, trabalhos, etc.).” (ÁGUIA/USP, 2021).

• Fonte: https://www.aguia.usp.br/apoio-

pesquisador/identificacao-pesquisadores/orcid-2/orcid-

caracteristicas/

http://orcid.org/
https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/identificacao-pesquisadores/orcid-2/orcid-caracteristicas/


2. COMO CRIAR O TEU ORCID?

• Tutorial da UFBA: 

https://sat.ufba.br/sites/sat.ufba.br/files/tutorial_registro_or

cid_e_vinculo_ao_lattes.pdf

https://sat.ufba.br/sites/sat.ufba.br/files/tutorial_registro_orcid_e_vinculo_ao_lattes.pdf
https://orcid.org/


3. COMO VINCULAR O ORCID NO 
CURRÍCULO LATTES?

• Revista ANIMUS: 

https://periodicos.ufsm.br/animus/announcement/view/359

https://periodicos.ufsm.br/animus/announcement/view/359


4. O QUE É O DOI?

• “O DOI (Digital Object Identifier) é um identificador único

para artigos, anais ou proceedings e outras publicações

científicas. Esse código também é utilizado pelos órgãos de

fomento para identificar a produção científica, o que facilita a

contagem de citações entre outras melhorias”. (GALOÁ,

2021).



5. COMO INCLUIR O DOI NO CURRÍCULO 
LATTES?

• Clique e saiba:

https://galoa.com.br/deposito-doi-crossref/como-incluir-

um-doi-no-lattes

https://galoa.com.br/deposito-doi-crossref/como-incluir-um-doi-no-lattes
https://www.doi.org/


6. O QUE É ISSN?

• O International Standard Serial Number (ISSN) é o Número

Internacional Normalizado para Publicações Seriadas ou Número

Internacional Normalizado das Publicações em Série, é um Número

serial de oito dígitos, usado para identificação única de uma

publicação em série, aceite internacionalmente (WIKIPÉDIA, 2021).

• Saiba mais: https://blog.even3.com.br/doi-issn-e-isbn/

https://blog.even3.com.br/doi-issn-e-isbn/
https://www.issn.org/centre/brazil-bresil/


7. O QUE É O SCIELO:

• “A Biblioteca Eletrônica Científica Online (do inglês: Scientific Electronic Library Online -

SciELO) é uma biblioteca digital de livre acesso e modelo cooperativo de publicação

digital de periódicos científicos brasileiros, resultado de um projeto de pesquisa da

Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo - FAPESP, em parceria com a Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - Bireme. A partir de 2002

conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –

CNPq”. (WIKIPÉDIA, 2021).

• O Projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a

preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em formato

eletrônico. Participam atualmente na rede SciELO os seguintes países: África do Sul,

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru,

Portugal, Uruguai, Venezuela; preparam a participação: Equador, Paraguai. (WIKIPÉDIA,

2021).



8. QUAL É O SITE DO SCIELO?

• Vide: https://scielo.org/

https://scielo.org/


FORMATAÇÃO DE REFERÊNCIAS 
NORMAS DA ABNT



1. O QUE É A ABNT?

• A Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão

responsável pela normalização técnica no Brasil, fornecendo

insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Trata-se

de uma entidade privada e sem fins lucrativos e de utilidade

pública, fundada em 1940. (WIKIPÉDIA, 2021).

http://www.abnt.org.br/


2. MANUAL DE ESTILO ACADÊMICO DA 
UFBA

• Clique: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29414

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29414
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29414


3. COMO ENCONTRAR AS REFERÊNCIAS 
FORMATADAS NO SITE DO GOOGLE ACADÊMICO?

• Acesse a página: https://scholar.google.com.br/?hl=pt

https://scholar.google.com.br/?hl=pt


• Coloque o nome de um pesquisador ou trabalho na aba

busca:



• Clique nas aspas após a estrela. Aparecerá uma caixa com

opções para citar:



• Escolha a opção: NBR 6023

• Depois, adapte-a conforme o Manual de Estilo Acadêmico da UFBA

• Link para o Manual: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29414

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/29414


COMO OTIMIZAR A ESCRITA DE 
DISSERTAÇÕES E TESES?



1. O QUE É UMA DISSERTAÇÃO DE 
MESTRADO?

• Segundo a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), “a

dissertação de mestrado trata-se de um trabalho acadêmico cuja

finalidade é a de contribuir com reflexões ou análises sobre um tema

específico. Partindo dessa premissa, a dissertação de mestrado não precisa

ser inédita, como é o caso da tese de doutorado. No mestrado é aceito que

se aborde temas que já são debatidos na esfera acadêmica, mas que traga

um novo olhar sobre o tema tratado”. (ANP, 2021).

• Saiba mais: http://www.anpg.org.br/24/04/2019/dissertacao-de-

mestrado-o-que-e/

http://www.anpg.org.br/24/04/2019/dissertacao-de-mestrado-o-que-e/


2. O QUE É UMA TESE DE DOUTORADO?

• Segundo a Universidade Tuiuti do Paraná, “a tese de

doutorado é uma monografia extensa, em que o pós-

graduando deve demonstrar originalidade na abordagem do

tema durante a pesquisa sobre um determinado objeto”.

(TUITUI, 2021).

• Saiba mais: https://www.tuiuti.edu.br/blog-tuiuti/o-que-e-

uma-tese-de-doutorado

https://www.tuiuti.edu.br/blog-tuiuti/o-que-e-uma-tese-de-doutorado


3. QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
DISSERTAÇÃO E TESE?

• Saiba: https://www.youtube.com/watch?v=5jMYWtHeOn4

• Catálogo de dissertação e teses no banco de dados da

Capes: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/

https://www.youtube.com/watch?v=5jMYWtHeOn4
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/


4. COMO POTENCIALIZAR A ESCRITA DA 
DISSERTAÇÃO E/OU DA TESE?

• Canal do Professor Alexandre Barros:

• Vídeo 1: https://youtu.be/dzWwB_OgEt4

• Vídeo 2: https://youtu.be/iXTROlXF_9I

https://youtu.be/dzWwB_OgEt4
https://youtu.be/iXTROlXF_9I


5. BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES NO 
PÓS-CULTURA

• Clique aqui: https://poscultura.ufba.br/pt-br/teses-dissertacoes

https://poscultura.ufba.br/pt-br/teses-dissertacoes


ARTIGOS E PERIÓDICOS 
ACADÊMICOS



1. O QUE SÃO ARTIGOS ACADÊMICOS?

• Clique e saiba: https://blog.unicesumar.edu.br/artigos-cientificos

https://blog.unicesumar.edu.br/artigos-cientificos


2. QUAIS SÃO PERIÓDICOS ACADÊMICOS 
DO PÓS-CULTURA?

• POLÍTICAS CULTURAIS EM REVISTA: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/pculturais/index

• REVISTA ECUS: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/ecus/login?source=%2Findex.php

%2Fecus%2Findex

• PERIÓDICUS: https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus

https://periodicos.ufba.br/index.php/pculturais/index
https://periodicos.ufba.br/index.php/ecus/login?source=%2Findex.php%2Fecus%2Findex
https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus


3. COMO ESCOLHER O PERIÓDICO CERTO 
PARA A TUA PUBLICAÇÃO?

• Clique e saiba: 

https://posgraduando.com/como-escolher-o-periodico-certo-para-o-seu-

artigo/

https://posgraduando.com/como-escolher-o-periodico-certo-para-o-seu-artigo/


4. DICAS

1. Utilize os artigos que você escreveu ou irá escrever ao longo dos

componentes curriculares no Pós-Cultura para publicações.

2. Após avaliação do docente responsável pelo componente curricular, seja

obrigatório, seja optativo, apresente o teu artigo ao teu orientador para

que ele leia e faça sugestões de alterações.

3. Apresente e debata o artigo em teu grupo de pesquisa.

4. Converse com o teu orientador sobre que periódicos o artigo poderia

ser enviado para publicação.

5. Fique atento às chamadas dos periódicos do Pós-Cultura e aos Boletins

Mensais da Comunicação Científica.



5. CLASSIFICAÇÃO DOS PERIÓDICOS PELA 
CAPES: O QUALIS

• Vide:  https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/escrita-

publicacao-cientifica/selecao-revistas-publicacao/qualis-periodicos/

https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/escrita-publicacao-cientifica/selecao-revistas-publicacao/qualis-periodicos/


REDES SOCIAIS ACADÊMICAS



1. QUAIS AS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS 
ACADÊMICAS? 

https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://www.methodspace.com/
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://www.zotero.org/
https://www.linkedin.com/


2. SAIBA MAIS SOBRE AS REDES SOCIAIS 
ACADÊMICAS

• Clique aqui: 

https://www.unifesp.br/campus/gua/plataformas-e-

identificadores-academicos/redes-sociais-academicas

https://www.unifesp.br/campus/gua/plataformas-e-identificadores-academicos/redes-sociais-academicas


FERRAMENTAS DIGITAIS PARA 
MÉTRICAS ACADÊMICAS



1. O QUE SÃO MÉTRICAS DE 
PRODUTIVIDADE ACADÊMICA?

• Saiba mais: 

https://www.aguia.usp.br/noticias/indicadores-e-metricas-como-medir-

o-desempenho-de-pesquisa/

https://www.aguia.usp.br/noticias/indicadores-e-metricas-como-medir-o-desempenho-de-pesquisa/


1. GOOGLE ACADÊMICO

• O que é e como usá-lo

• Link: https://rockcontent.com/br/blog/google-academico/

https://rockcontent.com/br/blog/google-academico/


3. FERRAMENTAS DIGITAIS PARA 
FACILITAR A PESQUISA ACADÊMICA

• Clique e saiba: 

https://medium.com/nossa-coletividad/ferramentas-digitais-para-

melhorar-a-produ%C3%A7%C3%A3o-acad%C3%AAmica-

ca3a3871d131

https://medium.com/nossa-coletividad/ferramentas-digitais-para-melhorar-a-produ%C3%A7%C3%A3o-acad%C3%AAmica-ca3a3871d131


SITE DA CAPES E LINKS 
IMPORTANTES



1. O QUE É A CAPES?

• Blog Politize!: https://www.politize.com.br/capes-o-que-e/

https://www.politize.com.br/capes-o-que-e/


2. SITE DA CAPES

• Link: https://www.gov.br/capes/pt-br

https://www.gov.br/capes/pt-br


3. PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES

• Link: http://www.periodicos.capes.gov.br/

http://www.periodicos.capes.gov.br/


4. EDITAIS DA CAPES

• A CAPES publica com frequência editais para pesquisadores em

formação e profissionais.

• Link:  https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/editais-capes/resultados-de-editais

https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/editais-capes/resultados-de-editais


5. BOLSAS E ESTUDANTES 

• Vide:  https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/bolsas

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas


6. APOIO A EVENTOS

• Vide: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/apoio-a-eventos

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/apoio-a-eventos


6. AVALIAÇÃO DA CAPES

• Vide: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/avaliacao

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao


GRUPOS DE PESQUISA



1. O QUE SÃO GRUPOS DE PESQUISA 
ACADÊMICOS?

• “Grupo de Pesquisa é a denominação atribuída ao grupo de

pesquisadores e estudantes que se organizam em torno de uma ou mais

linhas de pesquisa de uma área do conhecimento, com o objetivo de

desenvolver pesquisa científica”. (UFES, 2021).

• Saiba mais: https://prppg.ufes.br/grupos-de-pesquisa-cnpqufes

https://prppg.ufes.br/grupos-de-pesquisa-cnpqufes


2. QUAIS SÃO OS GRUPOS DE PESQUISA DO 
PÓS-CULTURA?

• O Pós-Cultura possui 17 Grupos de Pesquisa com registro no CNPq.

• Vide aqui: https://poscultura.ufba.br/pt-br/grupos-de-pesquisa

https://poscultura.ufba.br/pt-br/grupos-de-pesquisa


3. COMO PARTICIPAR DE GRUPO DE 
PESQUISA DO PÓS-CULTURA?

• Converse com teu orientador sobre o assunto. Pergunte para ele qual grupo

ele lidera ou integra. E depois pergunte se ele sugere outro grupo para você

participar.

• É necessário que o teu projeto de pesquisa de mestrado e de doutorado

(principalmente) esteja vinculado a um grupo (e projeto de pesquisa, se for o

caso) do teu orientador ou coorientador.

• No âmbito do grupo de pesquisa é que a pós-graduação de fato acontece.

• No grupo de pesquisa é possível elaborar artigos em parcerias com outros

colegas e também com o teu orientador, o que ajudará na avaliação

quadrienal da Capes relativa ao Pós-Cultura.



ESCRITA ACADÊMICA EM INGLÊS



1. POR QUE PUBLICAR ARTIGOS EM 
INGLÊS?

• Vide: https://blog.scielo.org/blog/2016/11/04/estudo-aponta-que-artigos-

publicados-em-ingles-atraem-mais-citacoes/

https://blog.scielo.org/blog/2016/11/04/estudo-aponta-que-artigos-publicados-em-ingles-atraem-mais-citacoes/


2. CURSO DE ESCRITA ACADÊMICA EM 
INGLÊS GRATUITO

• A Universidade Federal do Paraná (UFPR) oferece um curso gratuito de escrita

acadêmica em inglês.

• As aulas estão disponíveis no Youtube.

• Vide: https://youtube.com/playlist?list=PLId4vyPr4QR1oYik8y2xwHiEM27FiuDZ0

https://youtube.com/playlist?list=PLId4vyPr4QR1oYik8y2xwHiEM27FiuDZ0


PALAVRAS FINAIS



Esperamos que esse e-book tenha ajudado a você na construção de tua

carreira acadêmica, desde o mestrado.

Converse com teu orientador sobre a tua carreira acadêmica.

Participe das atividades acadêmicas do Pós-Cultura, do IHAC, da UFBA e

de outras universidades.

Viva a universidade: não faça o mestrado ou o doutorado de qualquer

forma. É uma experiência única e singular em tua carreira.

Bons estudos!

Comissão de Comunicação do Pós-Cultura/UFBA
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https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://youtu.be/dzWwB_OgEt4
https://poscultura.ufba.br/pt-br/teses-dissertacoes
https://blog.unicesumar.edu.br/artigos-cientificos
https://blog.scielo.org/blog/2016/11/04/estudo-aponta-que-artigos-publicados-em-ingles-atraem-mais-citacoes/


• POLÍTICAS CULTURAIS EM REVISTA: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/pculturais/index

• REVISTA ECUS: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/ecus/login?source=%2Findex.php%2Fecus%2Fin

dex

• PERIÓDICUS: https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus

• SITE PÓS-GRADUANDO: https://posgraduando.com/como-escolher-o-periodico-certo-

para-o-seu-artigo/

• ACADEMIA: https://www.academia.edu/

• MENDELEY: https://www.mendeley.com/?interaction_required=true

• RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/

• LINKEDIN: https://www.linkedin.com/

• ZOTERO: https://www.zotero.org/

https://periodicos.ufba.br/index.php/pculturais/index
https://periodicos.ufba.br/index.php/ecus/login?source=%2Findex.php%2Fecus%2Findex
https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus
https://posgraduando.com/como-escolher-o-periodico-certo-para-o-seu-artigo/
https://www.academia.edu/
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://www.researchgate.net/
https://www.linkedin.com/
https://www.zotero.org/


• METHODSPACE: https://www.methodspace.com/

• UNIFESP: https://www.unifesp.br/campus/gua/plataformas-e-identificadores-

academicos/redes-sociais-acadêmicas

• SITE ROCKCONTENT: https://rockcontent.com/br/blog/google-academico/

• NOSSA COLETIVIDADE: https://medium.com/nossa-coletividad/ferramentas-digitais-

para-melhorar-a-produ%C3%A7%C3%A3o-acad%C3%AAmica-ca3a3871d131

• BLOG POLITIZE!: https://www.politize.com.br/capes-o-que-e/

• SITE DA CAPES: https://www.gov.br/capes/pt-br

• PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br/

• SITE DA UFES: https://prppg.ufes.br/grupos-de-pesquisa-cnpqufes

• CURSO ESCRITA ACADÊMICA EM INGLÊS DA UFPR: 

https://youtube.com/playlist?list=PLId4vyPr4QR1oYik8y2xwHiEM27FiuDZ0

https://www.methodspace.com/
https://www.unifesp.br/campus/gua/plataformas-e-identificadores-academicos/redes-sociais-acadêmicas
https://rockcontent.com/br/blog/google-academico/
https://medium.com/nossa-coletividad/ferramentas-digitais-para-melhorar-a-produ%C3%A7%C3%A3o-acad%C3%AAmica-ca3a3871d131
https://www.politize.com.br/capes-o-que-e/
https://www.gov.br/capes/pt-br
http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://prppg.ufes.br/grupos-de-pesquisa-cnpqufes
https://youtube.com/playlist?list=PLId4vyPr4QR1oYik8y2xwHiEM27FiuDZ0



