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Programa Científico  
O plano de formação engloba cinco dimensões programáticas complementares, a serem 
abordadas de forma integrada ao longo do workshop.  
 
A) Escrita científica: da prática à ética, da ética à prática  
• Introdução à escrita científica;  
• Tipologias de artigos científicos;  
• Ética na publicação de artigos científicos;  
• Apoio à decisão na escolha da revista para publicação de trabalhos científicos: Think, 
Check, Submit;  
• Publicações e conferências predatórias.  
 
B) Escrita de um artigo científico  
• Pesquisa bibliográfica e bases de dados;  
• Estrutura IMRaD; 
• Escrita das várias secções de um artigo científico, considerações gramaticais e de estilo;  
• Especificidades da escrita de estudos qualitativos;  
• Guidelines (e.g., PRISMA, STROBE) para reportar diferentes tipologias de estudos 
(abordagens quantitativas e qualitativas);  
• Critérios de autoria;  
• Referenciação com recurso ao Mendeley como software de gestão de referências 
bibliográficas; 
• O uso da imagem em artigos científicos.  
 
C) Elementos gráficos 
• Formas de apresentação dos dados: tabelas e gráficos;  
• Visualização de dados; 
• O que são e como preparar abstracts gráficos.  
 

https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/2022-02/one-healthcursoprograma.pdf
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D) Processo de submissão e publicação 
• Cover letter e plataformas de submissão; 
• Processo de revisão do artigo, articulação com os revisores e editores e cartas de 
resposta; 
• Revisão das proofs e publicação do artigo. 
• Direitos autoriais; 
• Meet the Editors: desafios aos Editores, desafios aos Autores.  
 
E) Apresentações em formato poster e comunicações orais 
• Posters em formato tradicional e e-poster;  
• Estrutura e preparação de um poster;  
• Estrutura e preparação de uma comunicação oral, em contexto presencial e em 
contexto de videoconferência;  
• Estratégias para a apresentação de posteres, em contexto presencial e em contexto de 
videoconferência.  
• Estratégias para a apresentação de uma comunicação oral, em contexto presencial e 
em contexto de videoconferência.  
 
F) Atelier de escrita 
• Espaço para os formandos colocarem em prática os conhecimentos que lhes foram 
transmitidos durante a semana; 
• Os formandos que se encontrem em fase de preparação de manuscritos para 
submissão, podem usar este espaço para apoio à escrita;  
• Aos formandos que ainda não estejam em fase de escrita dos seus próprios artigos, 
serão fornecidos elementos para que possam pôr em prática os conhecimentos que lhes 
foram transmitidos durante a semana.   
 
 


