
Bolsa para participação em
Workshop de escrita de artigos científicos

programa 
14-18 Novembro 2016

Objetivos
Este curso pretende clarificar o processo de escrita científica e desenvolver as competências necessárias 
com base nos fundamentos do que é um artigo científico para uma efectiva redacção. O processo de 
ensino-aprendizagem focará principalmente na redacção e publicação de artigos científicos.
Os objetivos específicos são que os alunos consigam:

• escrever artigos científicos de forma eficaz, de modo conciso e claro
• elaborar um artigo científico de sua escolha em sessões com pequenos grupos acompanhados por 
um tutor

 
Resultados esperados

• Produção de uma versão preliminar de um artigo científico por participante
• Submissão dos artigos até 6 meses após a realização do workshop

Horário
12h00-17h00

Local
Faculdade de Medicina, Universidade Eduardo Mondlane 

Participantes
Mulheres, licenciadas na área das ciências da saúde (nomeadamente, medicina, biologia e farmácia), de 
preferência com menos de 45 anos e com alguma experiência em investigação científica.

Candidaturas
Data limite: 20 de Outubro de 2016
Documentos a apresentar: 

1) CV (5 páginas no máximo), indicando nível de conhecimentos de Inglês
2) carta de motivação
3) nome e contacto de duas referências

Enviar candidatura completa a: isabel.mauricio@ihmt.unl.pt
Número de bolsas: 20

Resultados das candidaturas divulgados até 31 de Outubro de 2016

Mais informações: http://mulherstrop.wixsite.com/mulherestrop ou isabel.mauricio@ihmt.unl.pt 



Programa
12h00-15h00: sessões teóricas
15h00-17h00: Trabalho de análise e escrita com tutores 

 
Conteúdos

• Apresentação das editoras científicas
• Escolha da revista
• Instruções aos autores
• População, Materiais e Métodos; desenho do estudo
• Métodos e Testes Estatísticos
• Resultados, análise dos dados, tabelas e gráficos
• Estrutura, Ordem de escrita
• Linguagem – Português e Inglês
• Título, Resumo, Introdução, Referências
• Discussão e conclusões
• Submissão do artigo
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