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REVISTA JOVENS CIENTISTAS 

1 - O QUE É? 

O Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da Bahia, projeto da 

Universidade Federal da Bahia, abre espaço para a participação de estudantes, professores, 

jornalistas e cientistas de todo o Brasil e do exterior (língua portuguesa), na sua publicação: a 

Revista Jovens Cientistas (RJC). 

A RJC, que atende pelo ISSN 2318-9770, foi idealizada pela sua coordenadora, Profª. Rejâne M. 

Lira-da-Silva (UFBA), juntamente com profissionais e pesquisadores da educação científica 

envolvidos na organização dos Encontros de Jovens Cientistas. O evento é pioneiro no estado 

da Bahia e a primeira edição foi realizada em 2006, com o intuito de reunir estudantes da 

educação básica, para apresentar seus trabalhos de Iniciação Científica Júnior.  

A RJC é uma publicação com caráter de divulgação científica. Nas suas edições são encontrados 

diversos assuntos científicos discutidos com linguagem apropriada para que a escola possa 

tirar o máximo de proveito dessa ferramenta. Nosso objetivo é despertar nos jovens a 

curiosidade e compreensão da ciência como algo presente no cotidiano. 

 

2 - QUEM PODE PUBLICAR NA RJC? 

Podem publicar em uma ou mais das quatro edições da RJC:  

a) Estudantes e Professores da Educação Básica, Técnica e Superior (incluindo Pós-

Graduação) das redes pública e privada do Brasil e exterior; 

b) Jornalistas e divulgadores da ciência; 

c) Membros da Comissão Editorial da RJC; 

d) Pesquisadores e profissionais convidados pelo Conselho Editorial da RJC. 

 

3 - O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO PODE SER FEITO DE DUAS FORMAS:  

1) Por convite enviado pelo Conselho Editorial da RJC; 

2) Por meio da Chamada de Trabalhos disponível no site do Encontro de Jovens Cientistas em 

http://encontrodejovenscientistas.com/revista-jovem-cientista/. Ressaltamos que o 

preenchimento da Ficha de Inscrição é imprescindível, sob pena de não publicação do artigo. 

 

 

 

http://encontrodejovenscientistas.com/revista-jovem-cientista/
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4 - SEÇÕES DA REVISTA JOVEM CIENTISTA 

a) Trabalhando com a Ciência 

Para publicação de pesquisas de Iniciação Científica Júnior, de Iniciação Científica, de 

Iniciação à Docência, de Iniciação à Extensão, de Pós-graduação ou de projetos de 

diversas naturezas, apresentados ou não em Vida de Jovem Cientista do Encontro de 

Jovens Cientistas. 

b) Experimente! 

Para publicação de pesquisas, na modalidade Experimento, apresentados ou não no 

Gabinete de Curiosidades Científicas do Encontro de Jovens Cientistas. 

c) Ciência Lúdica 

Para publicação de pesquisas, na modalidade Jogos, apresentados ou não na Ciência 

Lúdica do Encontro de Jovens Cientistas ou em outros espaços educativos. 

d) Ciência em Cena 

Para publicação de textos ou ensaios, na modalidade roteiro de peça de teatro, vídeos, 

músicas, poemas, poesias, contos ou qualquer outra apresentação artística e/ou 

cultural, que envolva a Ciência e a Arte, apresentados ou não em Jovens Cientistas em 

Cena do Encontro de Jovens Cientistas e também de demais experiências onde a 

cultura foi utilizada como ferramenta de educação científica. 

e) Conversa de Cientista 

Artigos escritos por pesquisadores convidados e demais pesquisadores interessados 

em publicar nesta seção, além dos membros da Conselho Editorial da RJC. 

f) Dr. Berinjela explica! 

Para publicação de textos sobre respostas a perguntas de cunho científico. As 

perguntas podem ser sugeridas por qualquer pessoa e o Dr. Berinjela, símbolo oficial 

dos Encontros de Jovens Cientistas, consulta um especialista na área para responder. 

O texto é redigido pelo especialista consultado ou por demais pesquisadores 

interessados em publicação nesta seção. 

g) Perfil Científico 

Para publicação de textos por parte de estudantes que fizeram ou fazem Iniciação 

Científica, além de intercâmbio científico e/ou cultural, contando as suas experiências.  

h) Fique sabendo! 

Para publicação de texto por parte dos integrantes do Programa Social de Educação, 

Vocação e Divulgação Científica da Bahia acerca dos projetos executados durante os 

anos de iniciativa e outros assuntos relacionados. 
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5 - NORMAS PARA SUBMETER OS TEXTOS PARA A RJC 

 Para submeter artigos é necessário preencher a Ficha de Inscrição, disponível no site 
do Encontro de Jovens Cientistas, na página Revista Jovens Cientistas; 

 O Artigo, a Ficha de Inscrição e as FOTOGRAFIAS devem ser enviados de acordo com 
as seguintes orientações: 
 
ARTIGO  
Nome do arquivo:  
SOBRENOME_NOME_NOMEDOARTIGO_ARTIGO 
 
Ex.: ALCANTARA_MARIANA_OJORNALISMOCIENTIFICONABAHIA_ARTIGO 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
Nome do arquivo:  
SOBRENOME_NOME_NOMEDOARTIGO_FICHADEINSCRIÇAO 
 
Ex.: ALCANTARA_MARIANA_OJORNALISMOCIENTIFICONABAHIA_FICHADEINSCRIÇAO 
 
FOTOGRAFIAS 
Nome do Arquivo: 
NOMEDOARTIGO_NOMEDOFOTOGRAFO_FOTO 1 
 
Ex. 1: OJORNALISMOCIENTIFICONABAHIA_JOSESANTOS_FOTO1 
Ex. 2: OJORNALISMOCIENTIFICONABAHIA_JOSESANTOS_FOTO2 
 
 ATENÇÃO: OS ARQUIVOS DEVEM SER NOMEADOS COM LETRAS MAIÚSCULAS 
 

   
 Todos os artigos enviados para publicação serão submetidos à avaliação do Conselho 

Editorial da RJC. Esta avaliação confirmará a condição ou não do texto ser publicado na 
Revista. 
 

 Limites: Mínimo de uma página e máximo de três páginas no Word; 
 

 Formato: Fonte Arial, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5, alinhamento 
justificado; 

 

 Margens: superior 2,5 cm, esquerda 3,0 cm, inferior 2,5 cm e direita 3,0 cm; 
 

 O Título do texto deverá aparecer na primeira linha da página, em caixa alta (letras 
maiúsculas), centralizado, em negrito, fonte Arial, tamanho 10; 
 

 Abaixo do Título, inserir os Autores em Arial tamanho 10 centralizado; 
 

 Abaixo dos Autores, inserir a Instituição e o e-mail pessoal dos autores em Arial 
tamanho 10 centralizado; 
 

 Fotografias: Todos os textos devem ser enviados com no mínimo 1 fotografia, que 
deverá ser enviada em alta resolução. Os créditos do fotógrafo devem vir no nome do 
arquivo da foto, conforme as orientações acima. ESSAS FOTOGRAFIAS DEVEM SER 
ENVIADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS ANEXADOS AO E-MAIL NO ATO DE ENVIO DO 
ARTIGO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO;  

file:///C:/Users/user/Documents/Freelas/5%20ENCONTRO%20DE%20JOVENS%20CIENTISTAS/REVISTA%20JOVENS%20CIENTISTAS/novas%20normas%20e%20ficha%20de%20inscrição/Revista%20Jovens%20Cientistas%20-%20Ficha%20de%20Inscrição.docx
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 Bibliografia consultada deve ser indicada de acordo com o exemplo a seguir. 
 
AUTOR 
TÍTULO 
VÉICULO DE PUBLICAÇÃO 
CIDADE - EDITORA (se houver) 
ANO, VOLUME, NÚMERO (se houver) 
PÁGINAS 
ANO 
 
Ex. 1 – ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS: 
AGUILAR GONZÁLEZ, L. E. Lecturas transversales para formar receptores críticos. Comunicar, 
31, p. 27-33. 2008. 
 
Ex. 2 – ARTIGO EM REVISTA DE DIVULGAÇÃO:  
MASCARENHAS, S. O Teorema de Pitágoras em cinco exemplos. Revista Ciência Hoje, Rio de 
Janeiro: Editora Globo, Ano 231, vol. 60, n. 1, p. 25-30. 2015.  
 
Ex. 3 – ARTIGO EM JORNAL:  
BANDEIRA, C. Cientistas desenvolvem método de descontaminação da água utilizando algas.  
Jornal A Tarde, seção Ciência & Vida, p. 13-15. 21 de setembro de 2014. 
 
Ex. 4 – ARTIGO EM REVISTA ON LINE:  
NEVES, M.S. Em busca da cidade esquecida. Matéria publicada no site Ciência Hoje das 
Crianças, http://chc.cienciahoje.uol.com.br/em-busca-da-cidade-esquecida/. Acessado em 01 
de março de 2015. 
 
Ex. 5 – ARTIGO EM SITE:  
VIDA SAÚDE. Controlar alta de lipídios no sangue pode reduzir suas chances de coração e de 
Doença Arterial. Disponível em www.vidasaude.com/saude/Cardio/201305/452089.html.  
Acesso em 05 de maio de 2014. 
 
Ex. 6 – DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS: 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Orientações 
curriculares para o ensino médio. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Vol. 2. 
Brasília: MEC/SEB, 2006. 76p. 
 
Ex. 7 – LIVROS: 
CARSE, J.P. Muerte y existência. Una historia conceptual de la mortalidad humana. Fondo de 
cultura econômica. México. 1987. 497p. 
 

 
 

6 - MODELOS PARA OS TEXTOS A SEREM SUBMETIDOS  

O que você precisa saber sobre um texto de Divulgação Científica: 

O texto de divulgação científica não é um texto puramente científico. As informações precisam 
ser de fácil acesso a qualquer tipo de leitor. Ele deve servir para atualizar o leitor sobre algum 
assunto científico, ou fazê-lo compreender determinado conteúdo. É uma fusão de discursos 
de cunho científico, jornalístico e cotidiano. 
 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/em-busca-da-cidade-esquecida/
http://www.vidasaude.com/saude/Cardio/201305/452089.html
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A grande característica estrutural do texto de divulgação científica é o emprego de uma 
linguagem simplificada, diferentemente da linguagem especializada usada pela comunidade 
científica.  
 
O Conselho Editorial da Revista Jovem Cientista espera que os autores dos textos usem a sua 
CRIATIVIDADE para expor as ideias na escrita. 
 
 
Como citar os autores bibliográficos neste tipo de texto?  
 
 
Em casos diretos:  

 
Segundo Otávio Souza (2014), pesquisador do Instituto de Biologia da Universidade Federal da 
Bahia... 
 
De acordo com Firmina Albuquerque (2013), analista de TI do Instituto Steve Jobs... 
 
Nesses casos, podem ser usados verbos como anunciar, indicar,  apontar, afirmar, revelar, 
esclarecer, etc.  
 
 
Em casos indiretos: 
 

    Segundo um grupo internacional de cientistas, o uso das câmaras para conseguir o bronzeado 
artificialmente aumenta de maneira substancial o perigo de sofrer de melanoma, a forma mais 
grave de câncer de pele. (Zero Hora – 03/2007) 
 

     De acordo com artigo publicado ontem na revista científica “New Scientífic”, os filhos das 
mulheres que consumiam chocolate na gravidez sob situação de estresse geralmente 
apresentavam menos medo perante situações novas. (Folha Online – 04/2004) 
 

      Crianças que começam a ver televisão muito cedo têm uma propensão maior ao déficit de 
atenção na idade escolar, indica um novo estudo. (Folha Online – 05-04-2004) 
 
Textos de divulgação científica para público jovem geralmente exigem criatividade do escritor, 
para manter o seu leitor atento na proposta. É interessante, no primeiro e segundo parágrafos, 
expor a ideia principal, que pode ser representada por um conceito. Nos parágrafos que 
seguem, ocorre o desenvolvimento propriamente dito da ideia, e para isso pode se utilizada 
uma série de ferramentas que envolvem comparações, dados estatísticos, relações de causa e 
efeito, dentre outras. 
 
ATENÇÃO: RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE ACESSEM O SITE DO ENCONTRO DE 

JOVENS CIENTISTAS PARA VISUALIZAR AS EDIÇÕES ANTERIORES DA REVISTA JOVENS 

CIENTISTAS. TODOS OS TEXTOS PUBLICADOS PODEM SER TOMADOS COMO BASE PARA OS 

NOVOS ARTIGOS A SEREM ENVIADOS. 

 

7 - EXPEDIENTE 
 

REVISTA JOVENS CIENTISTAS 
 

http://encontrodejovenscientistas.com/revista-jovem-cientista/
http://encontrodejovenscientistas.com/revista-jovem-cientista/
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