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O Orientador

O que fazer:
1) Ler textos em inglês! O aluno de graduação não precisa escrever e/ou falar em inglês, mas
precisa ler os artigos em inglês. Alunos de pós-graduação precisam passar pelo teste de
proficiência em inglês e considerar a possibilidade de publicar seus artigos em inglês (revistas
com maior fator de impacto, mais visibilidade).
2) Caso ainda tenha muita dificuldade com inglês, leia os artigos em português (ou alemão,
chinês, russo, esperanto, etc.), mas de qualquer forma leia artigos científicos! Você precisa
ler ao menos um artigo científico por semana.
3) Ler, ler e ler mais um pouco! Todos os alunos precisam ler regularmente os artigos científicos
da sua área, procurando por estes através do Portal de Periódicos da CAPES ou mesmo no
Google Scholar.
4) Tomar a iniciativa em seu trabalho/projeto! O seu orientador tem outros alunos além de você
para orientar (sim, você não é o único!), portanto você precisa pensar no que precisa fazer e
planejar suas atividades.
5) Publicar! Mesmo o aluno de iniciação científica precisa começar a se preocupar em publicar
seus resultados para a comunidade científica. Começa-se com submissão de trabalhos
(resumos) para congressos/simpósios, e depois precisa fazer submissões para as revistas
científicas. Alunos de pós-graduação devem submeter no mínimo um artigo por ano.
6) Participar dos congressos científicos da sua área! Além de ler os artigos científicos para
aprofundar-se na área que está estudando, é muito útil participar dos eventos para conhecer
outros pesquisadores e começar a montar sua própria rede de contatos acadêmicos.
Participe ao menos de um congresso relevante em sua área por ano.
7) Caso esteja “perdido” na iniciação científica, pós-graduação, leia algumas das dicas em
http://posgraduando.com/biblioteca/biblioteca-do-pos-graduando-guias, e veja se isso
ajuda. E depois de ler os artigos, depois de publicar seu trabalho, com seu orientador
satisfeito, aí pode se divertir com a parte de humor do
http://posgraduando.com/biblioteca/biblioteca-do-pos-graduando-humor

O que não fazer:
1) Não confundir artigos científicos com artigos de jornais, blogs e similares. Artigos científicos
são (ou pressupõe-se que deveriam ser) somente publicados após uma cuidadosa avaliação

por avaliadores que são pesquisadores da área, ao contrário de artigos de jornais e blogs que
são publicados sem uma avaliação por pares.
2) Não submeter artigos para periódicos, resumos para eventos, sem o conhecimento e
consentimento explícito do seu orientador e demais coautores. Uma publicação é (ou
deveria ser) uma coisa séria. Portanto jamais submeta um trabalho para publicação sem que
todos os autores tenham conhecimento do seu conteúdo (eles ao menos devem ter tido
acesso ao texto para assim ter a possibilidade de ler o texto) e tenham concordado com a
publicação.
3) Não guardar seus resultados numa gaveta, num computador, não tornando-os públicos com
uma publicação. De que adianta fazer um trabalho se depois ele será esquecido para
sempre? Publicando seu trabalho em um veículo de divulgação confiável (revistas científicas
qualificadas) esse conhecimento fica perpetuado perante a comunidade acadêmica.
Publicações em eventos não valem nesse quesito, pois são “literatura cinzenta” de difícil
acesso.
4) Não enviar trabalhos para seu orientador antes de fazer uma leitura crítica e revisão de
português. O tempo de seu orientador já é curto, então revise uma, duas ou mais vezes o seu
texto para não passar vergonha. Vários editores de texto (tais como o Word) possuem
corretor ortográfico, então use!
5) Não fazer apresentações orais com erros de português, com frases muito longas e não
encher seu slide com textos em letra minúscula que sua plateia não consiga ler. Há diversas
formas de fazer uma boa apresentação oral. Com certeza uma boa apresentação oral não
deve ter erros de português. Evite frases muito longas: ao invés disso tente escrever tópicos
e fale tranquilamente ao público sobre seu assunto. Imagens como fotos, gráficos e
ilustrações relacionadas ao assunto da apresentação são sempre bem vindas.
6) JAMAIS realizar cópias de frases, parágrafos, ou mesmo de textos inteiros. Plágio é crime!
Cite todas as obras que leu para escrever o seu próprio texto. Sugiro ler o texto publicado em
http://posgraduando.com/blog/a-questao-do-plagio-na-pos-graduacao, entre vários outros
disponíveis na internet sobre o assunto.

Este texto será atualizado esporadicamente, à medida que o orientador detectar essa
necessidade.
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