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Informações básicas
Professor:
Ano letivo:
Nível:
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Dr. Admir A. Betarelli Jr. (abetarelli@gmail.com; admir.betarelli@ufjf.edu.br).
2020 – 3º trimestre.
Pós-graduação em Economia.

Proposta

Essa disciplina consiste na construção de um artigo acadêmico, com potencial de publicação em
periódicos de alta qualidade. Com esse propósito o discente terá a oportunidade de se
aprofundar em algum tema correlato à sua tese e/ou dissertação de mestrado e de se envolver e
aprender as fases de um processo de submissão de artigos para periódicos científicos.
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As metodologias a serem utilizadas

As metodologias visam o melhor aproveitamento das reuniões para a concretização do trabalho
final, que é um artigo passível de submissão para uma revista de alto impacto. Assim sendo,
utilizaremos

das

seguintes

estratégias

metodológicas:

a)

Apresentação

de

Referências

Bibliográficas por parte do discente e discussão delas em relação ao alinhamento teórico e
empírico do artigo; b) Trabalho com análise de dados e de plataformas (softwares) a serem
utilizados na construção do artigo; c) Discussão dos resultados por meio da apresentação por
parte dos discentes do método proposto para responder à questão de pesquisa e verificação da
adequação dos resultados às referências utilizadas.
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As demandas de equipamentos e de conexão necessárias de Internet

Todos os alunos possuem conexão com internet e disponibilidade de cursar a disciplina por
plataformas sugeridas pelo professor (google meeting, zoom). O professor usará “Google Meet”
para as aulas remotas, cuja plataforma é de acesso livre e sem restrição de tempo. Além disso, o
professor criará um grupo da disciplina no “WhatsApp” com os alunos para sanar eventuais
dúvidas e problemas, bem como realizar debates sobre os módulos da disciplina de maneira
rápida.
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A forma de avaliação

Um trabalho final que consiste no artigo a ser submetido a um periódico de alto impacto.
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O cronograma

Reuniões semanais com duração de 1 hora e acordo com o calendário do Programa de Pósgraduação em Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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