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No campo das publicações acadêmicas, uma revista científica é uma publicação periódica 

destinada a promover o progresso da ciência, geralmente noticiando novas pesquisas. A 

maioria das revistas são altamente especializadas, embora algumas das publicações mais 

antigas tais como Nature publiquem artigos e dissertações científicas abrangendo uma 

vasta gama de campos científicos. Revistas científicas contém artigos que foram 

submetidos a revisão por pares, numa tentativa de assegurar que estes artigos vão ao 

encontro dos padrões de qualidade e validade científica da publicação. Embora revistas 

científicas sejam superficialmente similares a revistas profissionais, na verdade elas são 

bem diferentes destas. Edições de uma revista científica raramente são lidas casualmente, 

como se lê uma revista qualquer. A publicação dos resultados de pesquisa é parte essencial 

do método científico; eles geralmente devem suprir detalhes suficientes sobre um 

experimento, para que um pesquisador independente possa repetir o processo e verificar 

os resultados. Cada artigo da revista se torna parte de um registro científico permanente. 

 

É função e objetivo de toda revista cientifica propiciar espaço para a divulgação do 

conhecimento gerado por meio de estudos realizados no âmbito de instituições 

acadêmicas e de pesquisas. Só assim o conhecimento será socializado e poderá reverter 

para a sociedade, seja pelo desenvolvimento tecnológico, propiciando uma melhoria da 

qualidade de vida, ou pela atualização do saber a ser ensinado nas escolas e 

universidades. 
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Letters: ("cartas", também chamadas de comunicações, e que não devem ser confundidas 

com as cartas ao editor) são descrições breves de importantes descobertas em pesquisas 

atuais as quais são rapidamente despachadas para publicação imediata porque são 

consideradas urgentes. 

Notas breves: são descrições curtas de descobertas em pesquisas atuais e que são 

consideradas menos urgentes ou importantes do que as Letters 

Artigos: possuem geralmente entre cinco e vinte páginas e são uma descrição completa 

de descobertas originais feitas em pesquisas atuais. Existem variações consideráveis entre 

campos científicos e periódicos: artigos de 80 páginas não são raros em matemática ou 

ciência da computação teórica. 

Documento suplementar: contém um grande volume de dados tabulados que são a 

resultante de pesquisa atual e podem conter dúzias ou centenas de páginas preenchidas 

principalmente com dados numéricos. Hoje em dia, alguns periódicos somente publicam 

estes dados sob forma eletrônica, na internet. 

Revisão de literatura: não cobrem pesquisas originais, mas resultados acumulados de 

muitos artigos diferentes sobre um tópico em particular numa narrativa coerente sobre o 

estado da arte naquele campo. Exemplos de revisões incluem as séries de periódicos 

Nature Reviews e Trends in, as quais convidam expertos para escrever sobre suas 

especializações e depois submetem o artigo à revisão por pares antes de sua publicação. 

Outros periódicos, tais como a série Current Opinion, são menos rigorosos na revisão de 

cada artigo e, em vez disso, confiam no autor para apresentar uma perspectiva acurada e 

imparcial. Revisões de literatura fornecem informações sobre o tópico, bem como 

referências quanto a pesquisa original. 

Os formatos de artigos em periódicos variam, mas muitos seguem o esquema geral IMRAD, 

recomendado pelo International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Tais 

artigos começam com um resumo em língua estrangeira, que é uma síntese do paper 

contendo um a quatro parágrafos. A introdução, que faz uma exposição geral da pesquisa, 

incluindo uma revisão das pesquisas similares. A seção de material e métodos ou 

metodologia, detalha os procedimentos utilizados na pesquisa, de forma a que ela possa 

ser reproduzida por outrem. A seção de 'resultados e discussão faz a apresentação dos 

resultados obtidos e discute suas implicações. Finalmente, a conclusão coloca a pesquisa 

em seu contexto, sugere possíveis aplicações e a realização de pesquisas complementares. 
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Em acréscimo ao acima explicitado, alguns periódicos científicos tais como Science, 

incluem uma seção de notícias onde desenvolvimentos científicos (frequentemente 

envolvendo questões políticas) são descritos. Estes artigos são frequentemente escritos 

por jornalistas especializados e não por cientistas. Além disso, outros periódicos incluem 

um editorial e uma seção de cartas ao editor. Embora estes sejam artigos publicados num 

periódico científico, não são geralmente considerados como artigos científicos porque não 

passaram pela revisão dos pares. 

(1) objetividade, em oposição à subjetividade, que se baseia em critérios emocionais ou 

ideológicos. 

(2) inteligibilidade, isto é ter o mínimo de confusão e entropia, evitando os extremos da 

prolixidade e da concisão. Claro que isso pressupõe que haja em cada leitor um acervo de 

conhecimentos que ajude a compreender o texto. 

(3) impessoalidade, do ponto de vista do autor. Não personalizar críticas. Obedecer à ética 

da comunicação científica, para a qual existem recursos de linguagem, como o uso do 

condicional "se", da voz passiva e do pronome pessoal no plural. 

(4) reprodutibilidade das experiências. 

(5) coerência interna das ideias. Uma má regência verbal ou colocação de vírgulas 

equivocada podem comprometer essa coerência. 

(6) Raciocínio lógico, que tanto poderá ser dedutivo ou indutivo, desde que esteja 

presente. A criatividade é possível, mas apenas do ponto de vista do conhecimento, não 

do ponto de vista da forma. 

 

Passo a Passo: 

1º Leia atentamente o Manual de Normas; 

2º Baixe o Templete de Submissão e adeque seu Artigo; 

3º Preencha o Formulário de Autorização para Publicação (Baixe aqui: Autorização para 

Publicação Revista imperium); 

4º Envie um e-mail para: dean@ebwu.education com os itens 1, 2 e 3 em anexos. 
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