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Menu

• Característicaspromissorasde  dissertaçõese  de  tesesx  publicabilidade x  
difusãoconhecimento

• Capítulosde  livros x  review  papers:  particularidadese  tomada de  decisão

• Narrativa

• Sistemática

• Demanda de  livros:  de  onde viemos,  onde estamose  para  onde vamos?

Características promissoras de  dissertações e  de  
teses x  publicabilidadex  difusão do  conhecimento

• DISSERTAÇÕES

• Mais curtas e  diretas ao ponto

• Emgeral,  com  menor potencial de  inovação e,  
portanto,   de  internacionalização

• TESES

• Maiores   e  na  maioria  já organizadas emartigos
ou pré-‐artigos

• Maior potencial de  inovação e  de  
publicabilidade;  portanto,  com  contribuição na
literatura internacional
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Cuidados!

Maioria   em   inglês mesmo que   em
revistas brasileiras
Difusão para   quem?

Caso  modelo   não seja em artigos,  
maior procrastinação e  

dificuldade de   t ransformar,  
reduzir fundamentação teórica e  

deixar com  perfil de  paper

Desfechos  a  considerar:
(1) Apenas  quem   lê inglês acessará

(2) Grande   quantidade de  belos trabalhos
fomentados pelo governo ”engavetados”

Possíveis soluções

O  que   deve  sair   em  
paper internacional?

O  que   pode   sair  
em   revistas  
técnicas de  
acesso à

população geral-‐
alvo dos  temas?

O  que   pode   e  
deve   sair  como  

livro   teórico e  ou
produção
cient ífico-‐
técnica?

Capítulos de  livros x  review  papers:  particularidades
e  tomada de  decisão

Capítulos de  
livros

• Com  objet ivo:  não apenas coletânea de  citações,  um  parágrafo por teoria e/ou estudo revisado
• Inovação teórica e  estado da  arte  para  formação:  o  começo para  aprofundar após

Revisões
narrat ivas

• Com  objet ivo
• Diferente  de um  capítulo de  livro:  reflexões mais profundas e  contribuições maissólidasnas
conexões,  na est ruturação e  nas considerações finais

Systemat ic
reviews

• Empírico com  amost ra teórica
• Excelente ponto  de  part ida  para  panorama  sobre  o(s)  temas)  de  um  estudo  a  ser  conduzido
MAIOR  PODER  DE  CITABILIDADE  POR  CONTER  MUITAS  VEZES  JUSTIFICATIVAS  TEÓRICAS  E/OU  
METODOLÓGICAS  DA  INOVAÇÃO  DO  FUTURO  EMPIRICAL  PAPER
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PERFIL  NECESSARIAMENTE  MAIS  DIDÁTICO  
COMO  INSTRUMENTO  DE  APRENDIZAGEM:  deve
citar papers  mesmo que  sem revisão exaustiva

Demanda de  livros:  de  onde viemos,  onde estamos
e  para  onde vamos?

MAIOR  DIFUSÃO   DESDE   GRADUANDOS

FONTE   DE  INSPIRAÇÃO   PARA  NEXT  
STEPS:   LEITURA   DE  ARTIGOS

OBRIGATORIEDADE   DE  CUIDAR  PARA  
NÃO  REPETIR,   BUSCANDO     INOVAÇÃO

OBJETIVO   DE  COBRIR    LACUNAS   DA  LITERATURA  
NACIONAL   EM   LINGUAGEM  MAIS   ACESSÍVEL   E  

DIDÁTICA
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• Producaocientífica x  técnica?

Científica +  restrita

Técnica com   base  científica mais
difundível e  acessível para  pontas

ILUSTRAÇÕES  DA  NEUROPSICOLOGIA:  avaliaçã0  
– quando é necessárioe  quandonãoé!

Importância artigos
sobre instrumentos
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ILUSTRAÇÕES  DA  NEUROPSICOLOGIA:  
intervenção
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Escore  de  qualidade  de  revisões
sistemáticas 0  a  11

Pela  importância do  startdado  
por umaRS:  temos que  aumentar
crivode  avaliaçãopara  que  sejam

efetivamenteúteis

Uso  de  escalas  que  qualifiquem  os  estudos  
incluídos ouque   justifiquemos excluídos passa a  

ser fundamental!
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1. Definir  um  tópicoe  umaaudiência

2. Procurar e  repetir procurasna literatura

3. Fazer  anotaçõesenquanto lê

4. Escolher o  tipo de  revisãoque  se  quer publicar

5. Manter revisãofocalizada,  mas  de  amplo interesse

6. Ser  críticoe  consistente

7. Encontrar uma estrutura lógica

8. Fazer  usodo  feedback

9. Incluir sua própria pesquisa,  mas  com  muita objetividade

10.Manter atualização,  semnegligenciar estudosclássicos
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Inferências

Internacionalização

Inserção social

Acesso a   todos

Aplicação
conhecimento

científico naponta

Checklist:  Top  8  errors before submitting a  paper

1. Título pouco representativoe/ou atrativo
2. Abstract feitode  última hora,  com  muita introdução,  sem clarezae  

objetividademetodológica e  de  principaisrespostas àsprincipais
perguntas;  frasesde  finalizaçãomuitogenéricase  poucoúteis

3. Keywords  muitogenéricas,  limitandoo  encontroe  a  citabilidade do  paper
4. Introduçãosem caráter inovador explicitadox  o  que  já tem  do  maisgeral

aomaispróximo
5. Métodocom  amostra insuficientemente descrita e/ou técnicasde  

avaliação/intervençãonão replicáveis
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6. Resultados  com  surprise effect:  análises,  reanálisesx  sem
correspondência com  objetivos

7. Discussãorasa:  apenascom  confrontocom  literatura,  sem
1. Hipóteses explicativas

2. Limitações

3. Implicações ESPECÍFICAS
4. Sugestões de  próximos estudos (aumentam citabilidadeem funçãode  justif icar

relevância dos  próximos)

8. Conclusãosem resposta principal  à pergunta principal

Reflexões finais e  perspectivas

• DISSERTAÇÕES  E  TESES  DEIXARAM  DE  SER  FONTES  RECONHECIDAS  
DE  CITAÇÃO

• LIVROS  SÓ  MERECEM  SER  PUBLICADOS  SE  REALMENTE  CUBRIREM  
LACUNAS,  FOREM  ÚTEIS  E  INOVADORES:  idealmente com  revisãopor
pares

Planejamento
composê

D   e  T

Introdução e  
fundamentação

teórica que  
embasem
estudos

Capítulos
e  livros

Artigos  de  
revisão
e/ou

empíricos

Linha  de  pesquisa  
com   artigos:  livro  
texto  ou  produtos  
técnicos em livros

Considerações finais de  
fechamento INTEGRATIVO  
entre  estudos:  inovação da  

D   ou T!

D=Dissertação
T=Tese
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Muito obrigada pela  oportunidade de  refletirmos e  
de  nos motivarmos juntos!

rochele.fonseca@gmail.com
rochele.fonseca@pucrs.br

www.neuropsicolatina.org


