
 
Seminário prático de apoio à escrita artigos científicos 
 
Enquadrado nas atividades regulares do DSSD e em ligação ao grupo de investigação 
Antropoceno, Sustentabilidade e Desenvolvimento do Centro de Estudos Globais (UAb) 
surge a primeira edição do seminário prático de apoio à escrita de artigos científicos.    
Tem como objetivo apoiar a escrita de um artigo científico a submeter a uma revista 
periódica com avaliação por pares. 
O público-alvo são todos os doutorandos DSSD e investigadores do grupo de investigação 
Antropoceno, Sustentabilidade e Desenvolvimento (ASD-CEG/UAb). 
 
Estrutura e calendarização do seminário prático  
Este seminário é composto em duas fases realizadas em momentos distintos, mas encadeadas 
no que se refere ao resultado: 
 
1º Fase 

1. Inscrição gratuita, mas obrigatória, no seminário prático até dia 4 de novembro. A 
inscrição deve ser formalizada revolvendo os seguintes dados pelo e-mail 
esustainability@uab.pt: 
 
Nome completo: 
Email: 
Doutorando DSSD (s/n): 
Investigador ASD-CEG/UAb (s/n): 
3 palavras-chave que identifiquem o tema do artigo:  

 
2. Sessão plenária no dia 9 novembro, das 12 às 14h. 

Apresentação do seminário prático e da estratégia de escrita de artigos científicos orientada 
para a publicação em revistas indexadas, incluindo debate e esclarecimento de dúvidas.   
Docente responsável – Professora Sandra Caeiro 
Link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/373768780 
 

3. Escrita autónoma e submissão dos artigos até 15 de janeiro de 2023. 
 
2º Fase 

4. Sessões paralelas de análise individual dos artigos em março de 2023. 
 A análise individual contará com os contributos externos de especialistas revisores e editores 
de revistas indexadas em articulação com a equipa de orientação, numa perspetiva de análise 
e sugestões construtivas de melhoria dos manuscritos para a sua submissão. A escolha da 
revista, a escolha dos autores do trabalho e a submissão da versão final do manuscrito é da 
responsabilidade do doutorando/investigador.    

5. Apresentação final do manuscrito no seminário doutoral e-sustainability’23 do DSSD, 
em junho 2023. 

 
A Coordenação DSSD 


