
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE DISCIPLINA  

 

DISCIPLINA: OFICINA DE ESCRITA ACADÊMICA 

PROFESSOR: Dr. Marcello Romani Dias 

 

I. Programa 

Espera-se que o aluno, ao final desta disciplina, seja capaz de aprimorar sua escrita acadêmica. Esta disciplina, 

que possui formato mais aplicado do que teórico, contempla um mergulho nos textos acadêmicos elaborados 

pelo aluno, elaborados pelos colegas, elaborados pelo professor e elaborados por diferentes autores da área de 

Administração. É neste contexto que a disciplina envolve o diagnóstico de um bom texto acadêmico, o desenho 

de uma boa estratégia de escrita, a prática da escrita em si, e diferentes técnicas que podem ser adotadas para a 

revisão de seu próprio texto, como forma de controle da qualidade do texto científico e acadêmico. Também 

serão trazidas reflexões sobre quão importante é, no universo da pesquisa científica, a elaboração de textos 

especificamente acadêmicos, que possuem, na verdade, características muito peculiares, que devem ser 

desenvolvidas pelos alunos com vistas ao seu êxito neste instigante universo de conhecimento. 

II. Metodologia de Ensino-Aprendizagem 

Esta oficina tem duração de 15 horas, com 3 encontros. Haverá exposição de conceitos pelo professor, 

leituras dirigidas, diagnósticos sobre a qualidade de textos científicos de diferentes autores e 

apresentação de textos por parte dos alunos, além de sempre contarmos com aulas que seguem o 

princípio máximo da maiêutica, isto é, dos encontros dialogados entre todos os participantes. 

 

Como critério de avaliação, detalhado na sequência, teremos o envolvimento dos alunos na disciplina 

e a evolução de um texto acadêmico a ser escolhido pelo aluno. Trazendo maior detalhamento sobre 

este ponto, no primeiro dia de aula o aluno apresentará um texto que será lapidado por ele no decorrer 

da oficina. Este texto deverá conter as seções tradicionais de um trabalho acadêmico (resumo, palavras-

chave, introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados/discussão, considerações finais e 

referências). O texto a ser escolhido para trabalho deverá ter um mínimo de 15 páginas. Não há número 

máximo de páginas, podendo, inclusive, ser a própria versão da dissertação ou tese do aluno. 

Trabalharemos com o revisor do Word para acompanharmos a evolução do texto, e com tabelas 

utilizadas em respostas aos editores de periódicos científicos (as tabelas serão explicadas pelo 

professor no decorrer dos encontros). 

 

III. Critério de Avaliação 

A avaliação da disciplina será composta com base em dois eixos centrais, da seguinte forma: 

1 Envolvimento (contribuições em aula, dinâmicas realizadas e pequenas apresentações 

solicitadas pelo professor): 30% 

2 Desenvolvimento do texto acadêmico escolhido pelo aluno: 70% 



IV. Conteúdo Programático 

 

Aula Data Conteúdo Referências para a aula 

01 
26 

de julho 

. Apresentação da disciplina: 

compreendendo a relevância do texto 

acadêmico e de sua redação 

. Os textos escolhidos: apresentação de 

textos de autoria dos alunos para uso no 

decorrer desta oficina 

 

. Serra, F. A. R., Fiates, G. G., & Ferreira, M. P. (2008). 

Publicar é difícil ou faltam competências? O desafio de 

pesquisar e publicar em revistas científicas na visão de 

editores e revisores internacionais. RAM. Revista de 

Administração Mackenzie, 9, 32-55. 

. Ferreira, M. P. (2015). Pesquisa em administração e 

ciências sociais aplicadas: um guia para a publicação de 

artigos acadêmicos. Grupo Gen-LTC. 

 

 

02 
27  

de julho 

. Escrever bem exige ler bem: a leitura de 

artigos acadêmicos a partir de folha 

dirigida 

. Escrever bem exige identificar erros de 

escrita: o diagnóstico sobre o estilo de 

escrita de diferentes autores da área de 

Administração 

. Formulário de leitura dirigida apresentado pelo 

professor. 

. Falaster, C., Ferreira, M. P., & Canela, R. (2016). 

Motivos de rejeição dos artigos nos periódicos de 

administração. Organizações & Sociedade, 23, 285-306. 

. Será utilizado artigo modelo para a realização de 

diagnóstico sobre a escrita. 

03 
02 

de agosto 

. Experiências práticas de respostas aos 

editores científicos: rejeições  e 

aprovações de artigos com base no estilo 

de escrita acadêmica 

. Apresentação dos textos finais dos 

alunos: como estávamos e como 

evoluímos? 

 

. Serão trazidos artigos elaborados pelo professor como 

exemplo de processo de aprovação e também rejeição de 

artigos. 

 

. Romani-Dias, M., Carneiro, J., & dos Santos Barbosa, 

A. (2019). Internationalization of higher education 

institutions: the underestimated role of faculty. 

International Journal of Educational Management. 

 

. Formulário de carta de resposta aos avaliadores de 

periódicos científicos. 

 

. Serão estudados os textos apresentados pelos alunos, 

com participação de todos. 


