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INTRODUCTION
Um ensaio argumentativo é um pedaço de escrita
que toma uma posição sobre um assunto. Em um
bom ensaio argumentativo, um escritor tenta
persuadir os leitores a entender e apoiar seu
ponto de vista sobre um tópico, aﬁrmando seu
raciocínio e fornecendo evidências para apoiá-lo.

Argumentative Letters
A deﬁnição de ensaio argumentativo é um trabalho de pesquisa que se
posiciona sobre uma questão controversa e tenta apresentar evidências
a favor dessa posição.
A fórmula básica é esta:
Parágrafo introdutório - contendo um gancho e uma declaração de
tese.
Parágrafos de corpo - contendo pelo menos três argumentos
marcantes e uma refutação ao lado oposto.
Conclusão - resumindo os pontos principais e deixando uma marca
duradoura na mente dos leitores

Argumentative Letters
Communication all over the world has been considerably improved thanks to the Internet.
With the widespread availability of messengers and social networks like Yahoo and
Facebook, people can easily communicate irrespective of their geographic locations.
Gone
are the days when international communication meant a delay of several days to months.

A comunicação em todo o mundo melhorou consideravelmente graças à Internet.
Com a ampla disponibilidade de mensageiros e redes sociais como Yahoo e
Facebook, as pessoas podem se comunicar facilmente, independentemente de
suas localizações geográﬁcas.
Se foram os dias em que a comunicação internacional signiﬁcava um atraso de
vários dias a meses.

Journalistic Articles
Artigo Jornalístico é um texto assinado que revela a posição do autor sobre um tema
especíﬁco, geralmente atual ou um evento, seja de uma perspectiva neutra ou de um nível
subjetivo , e que é exposto em um meio de comunicação escrita.
Os elementos que aparecem no texto jornalístico são:
Emissor: Coletivo.
Destinatários: público amplo e heterogêneo.
Canal : imprensa escrita, Internet.

Journalistic Articles
The Price of Nice Nails
The women begin to arrive just before 8 a.m., every day and without fail, until
there are thickets of young Asian and Hispanic women on nearly every street
corner along the main roads of Flushing, Queens.
As if on cue, cavalcades of battered Ford Econoline vans grumble to the curbs,
and the women jump in. It is the start of another workday for legions of New York
City’s manicurists, who are hurtled to nail salons across three states. They will
not return until late at night, after working 10- to 12-hour shifts, hunched over
ﬁngers and toes.

As mulheres começam a chegar pouco antes das 8 da manhã, todos os dias e
sem falta, até que há moitas de jovens asiáticas e hispânicas em quase todas as
esquinas das principais estradas de Flushing, Queens. Como se fosse uma deixa,
cavalgadas de vans Ford Econoline surradas resmungam no meio-ﬁo e as
mulheres pulam. É o início de mais um dia de trabalho para legiões de manicures
de Nova York, que são arremessadas para salões de manicure em três estados.
Eles não retornarão até tarde da noite, depois de trabalhar em turnos de 10 a 12
horas, curvados sobre os dedos das mãos e dos pés.

Scientific Articles
Um artigo cientíﬁco apresenta resultados de pesquisas escritas por pesquisadores e
cientistas. Eles são geralmente considerados fontes primárias e são escritos para
outros pesquisadores. Os artigos mais recentes conterão os trabalhos mais recentes
na área, com referências a trabalhos publicados anteriormente na área de estudo.
partes do artigo:
Resumo
Introdução
Métodos
Resultados
Discussão
Conclusões
Referências

Scientific Articles
This paper analyzes the impact of a variety of socio-economic influences on
households’ decision to pay for basic Internet access, using a discrete choice
framework, and making use of a unique survey of Internet use among American
households. Traditional socio-demographic variables are apparent, and the influences of
income and education seem to be particularly strong. The substantial variation observed
in access price may largely have a spatial explanation. The analysis also suggests that
the simple subscription decision is only modestly sensitive to price implying access
subsidies for basic access are unlikely to be a highly effective tool in bridging the “digital
divide”.

Este artigo analisa o impacto de uma variedade de influências socioeconômicas na
decisão das famílias de pagar pelo acesso básico à Internet, usando uma estrutura de
escolha discreta e fazendo uso de uma pesquisa exclusiva do uso da Internet entre as
famílias americanas. As variáveis sociodemográficas tradicionais são aparentes, e as
influências de renda e educação parecem ser particularmente fortes. A variação
substancial observada no preço de acesso pode ter, em grande parte, uma explicação
espacial. A análise também sugere que a simples decisão de subscrição é apenas
modestamente sensível ao preço, o que implica que os subsídios de acesso para
acesso básico provavelmente não serão uma ferramenta altamente eficaz na redução
da “fosso digital”.

Monograph
Monograﬁa é uma dissertação sobre um ponto particular de uma ciência, de
uma arte, de uma localidade, sobre um mesmo assunto ou sobre assuntos
relacionados. Comumente escrita apenas por uma pessoa.
É o principal tipo de texto cientíﬁco São:
Introdução e Objetivos.
Revisão da literatura.
Desenvolvimento da Monografia.
Resultados.
Discussão.
Conclusões.
Referências Bibliográficas.

Monograph
This monograph is offered as tool for both researchers and practitioners who have a
stake in the Systematic Training for Effective Parenting (STEP) program. Originally
published in 1976, by Dinkmeyer and McKay, this most popular parenting education
program has experienced many changes in format and content presentation (e.g.,
audiotapes to videotapes, additions of STEP Teen and Early Childhood STEP, etc.) and
has been the subject of applied research studies for almost 25 years. In this brief paper,
the author has attempted to bring together all of the important and reliable research
related to the STEP program during the period covering 1976 –1999.

Esta monografia é oferecida como ferramenta para pesquisadores e profissionais que
têm interesse no programa de Treinamento Sistemático para Parentalidade Eficaz
(STEP). Publicado originalmente em 1976, por Dinkmeyer e McKay, este programa de
educação parental mais popular sofreu muitas mudanças no formato e apresentação
de conteúdo (por exemplo, fitas de áudio para fitas de vídeo, acréscimos de STEP
Teen and Early Childhood STEP, etc.) e tem sido o objeto de estudos de pesquisa
aplicada por quase 25 anos. Neste breve artigo, o autor tentou reunir todas as
pesquisas importantes e confiáveis relacionadas ao STEP programa durante o período
que abrange 1976-1999

Master’s Dissertation
Uma dissertação é um longo texto acadêmico baseado na pesquisa independente
O objetivo de escrever uma dissertação é testar as habilidades de pesquisa e
desenvolvimento, resolução de problemas, gerenciamento de projetos e habilidades
numéricas, capazes de apresentar suas descobertas baseadas em pesquisa.
Sua estrutura:
Introdução
Revisão da literatura.
Metodologia
Resultados.
Discussão.
Conclusões.

Master’s Dissertation
This article contributes to the empirical trade literature by extending to the analysis of a
potential RTA the General Equilibrium method developed by Anderson et al. (2015b),
following an ex-ante approach, using the Structural Gravity (SG) model framework. This
methodology is still not frequently used in this regard. This exercise allows the analysis of
how the potential gains of the RTA are distributed among members. As intuition predicts,
gains from the agreement should be distributed unevenly. Moreover, sectoral evaluation of
the impacts can also be estimated in this framework as long as output and trade data
(including tariffs) by sector are available per country and for a significant period.
Nevertheless, due to the lack of data, this is beyond the scope of this paper, which
focuses on aggregate effects only.

Este artigo contribui para a literatura comercial empírica estendendo-se à análise de um
potencial RTA o método de equilíbrio geral desenvolvido por Anderson et al. (2015b),
seguindo uma abordagem ex-ante, usando o framework do modelo Structural Gravity
(SG). Esta metodologia ainda não é muito utilizado neste sentido. Este exercício permite
a análise de como o potencial os ganhos do RTA são distribuídos entre os membros.
Como a intuição prevê, os ganhos da acordo deve ser distribuído de forma desigual.
Além disso, a avaliação setorial dos impactos pode também ser estimado neste quadro,
desde que os dados de produção e comércio (incluindo tarifas) por setor estão
disponíveis por país e por um período significativo. No entanto, devido à falta de dados,
isso está além do escopo deste artigo, que se concentra apenas nos efeitos agregados.

Doctoral Theses
O doutorado é um grau de pós-graduação stricto sensu mais elevado, que aprofunda
ainda mais os profissionais na sua área de pesquisa acadêmica. Com duração média
entre 4 e 5 anos, o doutorando, que é o estudante que está realizando o doutorado, se
dedica unicamente a uma pesquisa que visa apresentar novas descobertas sobre o
objeto de estudo escolhido.
Sua estrutura:

Análise do currículo do candidato
Verificação do projeto de pesquisa
Prova para testar conhecimentos específicos na área
Entrevista com instituição de ensino

Doctoral Theses
The Internet has been identified as a significant growth area for retailers. Retailers need to
understand the motivations of Internet shopping in order to fully address their shoppers' needs.
This research investigates the motivations and determinants of Internet shopping. There is a
paucity of international research on the consumer determinants of Internet shopping. This
research provides valuable international data in an under researched area. The literature
review identified three motivations of significance, these included: price, convenience, and
hedonic motivations.

A Internet foi identificada como uma área de crescimento significativo para os varejistas. Os
varejistas precisam entender as motivações das compras pela Internet para atender
plenamente às necessidades de seus compradores. Esta pesquisa investiga as motivações e
determinantes das compras pela Internet. Há uma escassez de pesquisas internacionais sobre
os determinantes do consumidor de compras pela Internet. Esta pesquisa fornece dados
internacionais valiosos em uma área pouco pesquisada. A revisão da literatura identificou três
motivações de significância, dentre elas: preço, conveniência e motivações hedônicas.

Reviews
Review text is used to evaluate / review / critic the events or art works for the reader
or listener, such as movies, shows, book, and others.
Sua estrutura:
O texto de resenha é usado para avaliar/revisar/criticar os eventos ou obras de arte
para o leitor ou ouvinte, como filmes, shows, livros, entre outros.

Reviews
Worst of all is the villain overload. Jamie Foxx gets the most screen time
as Max Dillon, a geeky loner who works at Oscorp Industries with Gwen
but can’t get any attention till he falls in a tank with electric eels and
becomes the vengeful Electro. Next up is Dane DeHaan as Oscorp heir
Harry Osborn, Peter’s childhood bestie until he morphs into the mean
Green Goblin to avoid dying like Daddy. Then Paul Giamatti shows up in a
rhino suit barking threats.
O pior de tudo é a sobrecarga do vilão. Jamie Foxx ganha mais tempo na
tela como Max Dillon, um nerd solitário que trabalha nas Indústrias
Oscorp com Gwen, mas não consegue atenção até cair em um tanque
com enguias elétricas e se tornar o vingativo Electro. O próximo é Dane
DeHaan como o herdeiro da Oscorp, Harry Osborn, o melhor amigo de
infância de Peter até que ele se transforma no malvado Duende Verde
para evitar morrer como o papai. Então Paul Giamatti aparece em um
terno de rinoceronte latindo ameaças.
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