Sarah Brophy, McMaster University
From Conference Paper to Article Publication:
--take notes during your panel and throughout the conference with future publication possibilities
in mind
--target peer-reviewed life writing venues along with respected journals in cognate
interdisciplinary fields
--identify and establish a strong intellectual fit between your topic/approach and the stated
mandate of a journal and/or special issue call for papers [cfp]
--get advice from peers and mentors to help you zero in on aspects of the paper that warrant
further development and to assist you in deciding which journals/cfps are the most promising for
your article manuscript
--when revising and expanding, be sure to hone and clarify the critical focus, main argument, and
structure of the paper, while at the same time deepening its engagement in key scholarly debates
--think through image selection/permission and ethical issues
--prior to submission, be sure that your essay conforms to the journal's submission criteria (e.g.
length, documentation, modality) and has been scrupulously proofread
--if your submission is rejected, try again, and don't let it linger on your desk for too long
--be prepared for critical feedback and to engage in the often arduous but rewarding work of
revision
--develop and apply strategies for interpreting peer reader reports in order to draw out what is
most helpful and important in them
De um trabalho apresentado em congresso à publicação acadêmica:
-- Tomar notas durante a mesa em que ocorre a apresentação do trabalho e durante todo o
congresso, tendo em mente a possibilidade de uma futura publicação
-- Visar tanto uma publicação avaliada pelos pares quanto periódicos acadêmicos com boa
reputação e de campos interdisciplinares similares
-- Identificar e estabelecer um forte equilíbrio intelectual entre o seu tópico/abordagem e os
tópicos sugeridos por um periódico ou volume especial de eventos (chamada de trabalhos)
-- Obter conselhos de pares e orientadores para auxiliar na otimização de aspectos do seu artigo
para garantir uma adequação que ajudará na decisão sobre quais periódicos ou “chamadas de
trabalho” possam ser mais promissores para a submissão de seu artigo

-- Ao revisar e expandir, assegure-se de aperfeiçoar e esclarecer o foco crítico, o tópico principal
e a estrutura do artigo, ao mesmo tempo em que aprofunda seu envolvimento em importantes
debates acadêmicos
-- Atente à utilização de imagens que requeiram permissão, além de questões éticas envolvidas
no artigo
-- Antes de submeter o artigo, assegure-se de que ele esteja em conformidade com os critérios de
submissão (por exemplo, tamanho, referências e normas técnicas) e minuciosamente revisado
-- Se seu artigo for rejeitado, tente novamente, e evite que ele fique esquecido em sua gaveta por
muito tempo
-- Esteja preparado para críticas e comentários e para se envolver com a tarefa árdua, mas sempre
gratificante, da revisão
-- Desenvolva e utilize estratégias de interpretação dos comentários de revisão por pares para
reconhecer o que haja de mais útil e importante

