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Pressupostos para a palestra

 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 2015: 51% não possuem

patamar para exercer sua cidadania considerando a capacidade de leitura.

 British Council 2013 – 10,5 % da população até 24 anos domina idioma inglês.

 Doutorado: (a) formação de professorado competente que garanta melhoria da 

qualidade do ensiono básico e superior; (b) estimular o desenvolvimento de pesquisa

científica através da formação de pesquisadores; (c) treinamento técnico intelectual no

mais alto padrão PARA FAZER FACE ÀS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

EM TODOS OS SETORES (Parecer CES/CFE 977 de 1965, site CAPES).



Número de Teses sendo escritas na

Década Passada

⬆️94%



Número de Teses sendo escritas em 2015

⬆️91%



Número de Teses Concluídas da Década

Passada

⬆️271%



Número de Teses defendidas em 2015

⬆️79%



Prêmio CAPES de Tese em Psicologia
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% Periódicos por QUALIS

A1-B1

62% Estrangeiras gerais/áreas afins

28% Estrangeiras de Psicologia

6,7 % Nacionais de Psicologia

2,8% Nacionais Gerais/áreas afins



% Produtos Melhores Qualificados

~60% 

A1-B1



SCOPUS

⬆️121% 2007 vs. 2015



Índice Produtos/Tese na subárea Psicologia

 2007 = 2.21 produtos SCOPUS / tese

 2015 – 2.70 produtos SCOPUS / tese

 ⬆️ 22 % qualificação



Teses para Artigos



Teses para Artigoss

 De acordo com Meadows (1998/1999), talvez um quinto dos artigos 

de periódicos nas ciências em geral e nas ciências sociais tem 

origem nas pesquisas relatadas em teses.

Meadows, A.J. (1999). A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos/Livros.



Teses para Artigos

 a conversão mal sucedida de uma dissertação/tese em artigo 

 um processo de tramitação excessivamente longo, desgastante e 

frustrante para todos: autores, editores, consultores, conselheiros e 

revisores



Teses para Artigos: Ajustes

 Estrutura: Extensão e Seletividade

 Estilo de Escrita e Economia de Expressão

 Interpretação dos Dados



Barreiras

 Inglês 

 Temática em convergência com literatura internacional

 Originalidade e Inovação

 Interdisciplinaridade 

 Internacionalização das relações do orientador/aluno

 Domínio da ciência bibliométrica e processos editoriais



Editoral Nature 2016



“de acordo com estatísticas frequentemente citadas que deveriam ser

verdadeiras, mas provavelmente não são, o número médio de pessoas que 

leem uma tese de doutorado do início ao fim é 1,6 , e isso inclui o autor”.

Qual seria o número médio de teses que o pesquisador típico – e leitor

da Nature – teria lido por inteiro? Segundo o editorial, possivelmente não

chegaria à marca de 1,6

“O objetivo da avaliação de um doutorado em todos os lugares 

permanece, com razão, demonstrar que um estudante conduziu, e pode 

comunicar sua pesquisa independente e de maneira original. Mas a 

maneira como essa avaliação tem sido feita pode e deve ser 

melhorada.”



Por um lado, ele (o doutorando) não precisa produzir um vasto volume

impresso. Muitos estudantes poderiam fazer um favor a si mesmos, a seus

orientadores, a sua banca e ao público mais amplo: produzir algo conciso e

objetivo.

Os orientadores deveriam enfatizar isso desde o início.

É importante tornar o trabalho da tese disponível para futuros

pesquisadores, publicando ou compartilhando os dados de alguma forma

de modo a contribuir para o mundo além do círculo imediato do autor.

Uma tese deve ser lida e usada, e não servir apenas como um ornamento

de prateleira ou peso de porta.



Propostas





Tese Raíz

 “os estudantes em processo de 

escrever uma tese estão em maus

lençóis: perdidos em informação, 

oprimidos pela literatura, bloqueados

para escrever a próxima frase, 

seduzidos pela procrastinação e se 

perguntando por qual motivo

decidiram se submeter a esta tortura” 

(Nature, 2016)





Tese Raíz

 Formato tradicional ou monográfica,

 “Se o trabalho conseguir ficar em pé, então é uma tese que se preze”.

 Pouco divulgada

 Entre o processo de sua escrita e sua transformação em artigos há um tempo considerável que 

pode tornar os dados obsoletos.

 Muito cansativa, dependendo do tema e da forma de escrita.



Nutellização das Teses ✅

 Escrita em Inglês

 Competitiva para audiência internacional

 Usa novas tecnologias 

 Integra conhecimentos e colaboradores de outras áreas do conhecimento

 Conta com colaboradores internacionais

 Organizada de maneira que artigos componham uma construção de tese que será 

defendida ao final do documento.

 Artigos foram escritos e direcionados para o melhor veículo e audiência de maneira a 

potencializar sua difusão.



Nutellização das Teses ❌

 Títulos confeitados

 Excesso de agradecimentos

 Abstract e textos filtrados no Google Tradutor

 Substituição de Fundamentação Teórica por uma mini Introdução com toques de resumo

 ”Naked cake” com  camadas de artigos sem liga e sem cobertura

 Fracionamento de resultados

 Espuma de Conclusão da Tese 


