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Prezado(a) Autor(a),

Parabéns pela publicação do seu artigo! 

Ficamos muito agradecidos pela deferência de publicar conosco.
Ao mesmo tempo, desejamos aproveitar a ocasião para sugerir a você as
seguintes ações para impulsionar ainda mais a visibilidade do seu artigo e
fomentar assim a citação do mesmo:

1. Incluir seu artigo no seu Curriculum Lattes. 
- Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br

2. Depositar seu artigo no repositório da sua instituição e/ou num 
repositório especializado da área ou científico.
- Figshare https://figshare.com
- Zenodo https://zenodo.org

3. Criar o seu perfil nos principais diretórios científicos e registrar o seu 
artigo publicado neles. 
- ORCID http://orcid.org/
- Google Scholar https://scholar.google.com/

4. Criar o seu perfil nas principais redes sociais e avisar a seus colegas da 
publicação do seu artigo. 
- Facebook https://www.facebook.com/
- Twitter https://www.twitter.com/

5. Criar o seu perfil nas principais redes sociais científicas e compartilhar o 
seu artigo publicado. 
- Research Gate https://www.researchgate.net/
- Mendeley https://www.mendeley.com/
- Academia https://www.academia.edu/
- Science Open https://www.scienceopen.com

Caso tenha alguma dúvida, ou precisar de mais informação sobre aqueles 
recursos, por favor, não hesite em nos contatar!

Atenciosamente,

O Editor
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ESTRATEGIA DE DIFUSÃO
“Convergir os interesses dos autores 
para a difusão da sua pesquisa, com 

as práticas de marketing científico dos 
periódicos, empoderando a 

participação dos autores nestas 
atividades de divulgação”
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