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Como incrementar a Produção Científica 

Oceanográfica? 

Por que incrementar a Produção Científica Oceanográfica? 

Individual 

Carreira  

Satisfação pessoal 

Avanço da ciência Departamento/Universidade 

Ranking Capes 

Verbas 

Reputação 



Individual 

• Carreira 

• Satisfação pessoal 

• Avanço da ciência 

Por que incrementar a Produção Científica Oceanográfica? 

Por que é importante publicar e publicar como autor principal? 

• É essencial para a carreira acadêmica (publish or perish); 

• Mostrar que é capaz de escrever um texto científico; 

• Quando publicado em inglês, mostra a habilidade em uma outra lingua; 

• Mostrar experiência no sistema da publicações acadêmicas. 



Como incrementar a produção científica oceanográfica durante 

o seu mestrado ou doutorado? 



PhD/Doutorado 

 
Post-Doc de 1 ano 

 
Post-Doc de 3 anos 

Bolsa de pesquisa de 3 anos 

Professor 

Minha experiência 

http://www.geomar.de/typo3temp/pics/geomar_logo_01_3dffd915e0.jpg


Minha experiência 

Membro de corpo editorial da revista  

Frontiers in Marine Science – Marine Biogeochemistry 

Revisor para: 

Algal Research, Aquatic Biology, Aquatic Microbial Ecology, 

Biogeosciences, Evolution, Frontiers in Marine Science, Geo-ResJ, Global 

Change Biology, International Journal of Molecular Sciences, Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology, Journal of Phycology, 

Limnology and Oceanography, Marine Ecology Progress Series, Marine 

Pollution Bulletin, Nature Communications, PlosOne, Science of the Total 

Environment, Scientific Reports, Symbiosis, Thalassas. 

24 publicações, 9 como autor principal 



Como incrementar a produção/qualidade científica 

oceanográfica durante o seu mestrado ou doutorado? 

Projeto de 

doutorado / 

mestrado 

Português 

Inglês 



Projeto de 

doutorado / 

mestrado 

Dica: trabalhe em duas trilhas 

Pesquisas em grupos renomados / 

interdisciplinares / industria 

Caminho longo para publicação mas 

com melhor qualidade 

Pesquisas na sua área e na área do 

seu orientador. 

O trabalho está nas suas mãos 

Caminho curto para publicação 



Algumas regras gerais sobre  

publicações e qualidade 

1. Idade maior = maior número de publicações 

2. Idade maior = menor a qualidade 

3. Jovens pesquisadores em grupos renomados / 

interdisciplinares = maior qualidade 

4. Pesquisas conectadas à industria = maior qualidade 

5. Os mais ricos ficam mais ricos 



Como publicar o seu trabalho 



Experimentos / analises feitos 

Resultados  

positivos 

Resultados  

negativos 







Resultados positivos  

com uma história 

bonita 

• Sabe quem é o editor 

• Explica as implicações 

do seu estudo (resumo 

para o editor) 

• Sem erros! 



Faça sua ciência sexy… 

…correto e consistente  

McClelland et al. 2016 



Torná-lo mais 

conveniente para o 

revisor 

• Bom inglês 

• Linguagem fácil mas técnica 

• Bem estruturado 

 

• Dê a ms para algum colega  

• faça alguns acordos durante 

o seu doutorado 



Revisores de multidisciplinar 

60 revisões por ano! 



Revisores de geociências 

130 revisões por ano 



26 até 130 revisões por ano 

~ 260 dias de trabalho (sem fins de semanas) 

= cada 2 até 10 dias uma revisão 

 

Pontos para rejectar um ms: 

• Inglês ruim 

• Erros óbvios 

• Sem revisão do orientador 



Desenvolvimentos atuais na ciência editorial 



muito provavelmente um revisor será um falante nativo de inglês 



A ascensão do acesso aberto 

Mas cuidado com predador publishing 



O sistema editorial está na mudança 
 

Open Access e competição entre as empresas 

Qualidade sempre melhor do que quantidade 

Mas também segue as regras do sistema 

para o seu avanço na carreira 



Sem medo por favor 








