Curso Online: Construindo o Artigo Científico
Para ser um pesquisador de sucesso, não basta o conhecimento científico, ideias inovadoras e
estudos sólidos. Para ser um pesquisador de sucesso é necessário também ser um autor de
sucesso, já que a publicação científica é uma das principais métricas para se avaliar o pesquisador.
Há mais de 12 anos a Publicase vem capacitando jovens pesquisadores para a produção eficiente
e de qualidade de artigos científicos para publicação em revistas especializadas. Ao longo deste
tempo, desenvolvemos um método comprovadamente eficaz, que auxilia o pesquisador na
produção de artigos científicos, nas áreas biológicas e biomédicas.
Mais recentemente, desenvolvemos um curso online onde reproduzimos todo o nosso método e
conteúdo, que por mais de 12 anos tem sido a base das capacitações e workshops realizados em
centenas de instituições de pesquisa no Brasil.
O nosso curso online, que chamamos de Hands-on Workshop: Building Your Scientific Paper, foi
desenvolvido utilizando-se estratégias dinâmicas de apresentação de conteúdo educacional. O
curso tem 10 aulas ministradas em inglês e baseia-se em diversos exemplos extraídos de artigos
científicos já publicados em revistas especializadas.
O aluno poderá realizar o curso de acordo com sua disponibilidade de tempo, e poderá ter
acesso as aulas de qualquer lugar.
Além das aulas em vídeo, são fornecidas cópias em PDF das aulas e transcritos em inglês.
Disponibilizamos também os transcritos em Português e a possibilidade de se agendar uma
LIVE com a Dra. Marcia Triunfol, fundadora da Publicase, editora e instrutora de workshop,
para que o grupo de alunos possa tirar dúvidas.

Público-Alvo
Este curso foi desenvolvido tendo-se em mente estudantes de pós-graduação, pós-doutores e
jovens pesquisadores, que trabalham nas áreas biológicas e biomédicas e que necessitam publicar
artigos científicos em revistas internacionais especializadas.
Metodologia
O curso possui 9 aulas e um vídeo inicial explicativo sobre o curso. A aulas foram desenvolvidas
utilizando-se a plataforma Dooddly. Em cada vídeo há a voz de Marcia Triunfol que explica em
inglês cada um dos conceitos apresentados. Além dos vídeos, há também material disponível
para download que inclui cópias em PDF das imagens apresentadas nos vídeos e também
transcritos em inglês do áudio dos vídeos. Há também a possibilidade de disponibilizarmos
transcritos em português.
É possível a realização de duas aulas gratuitas, através DESTE LINK
Investimento
O valor do curso é estabelecido para cada usuário (é uma inscrição por usuário) e custa US$ 30.
A inscrição de cada aluno pode ser paga individualmente, ou poderá ser feita em grupo.
Podemos emitir notas fiscais individuais, ou apenas uma nota fiscal por todo o grupo.
O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito pela plataforma Paypal ou através de
depósito bancária na conta da Publicase Comunicação Científica, no Banco do Brasil. Se pago no
Brasil, emitimos nota fiscal carioca.

O Curso Online
1. Welcome
Aula inicial que explica os objetivos do curso.

2. How to get there
É apresentada a sequência de etapas que torna o processo de produção do artigo mais eficiente.

3. Figures and Tables
Os alunos aprendem como melhor representarem seus resultados ao usarem tabelas e gráficos, e
a construírem as legendas das figuras.

4. How to build the outline of your paper
São apresentadas 12 perguntas que irão guiar os alunos na produção do primeiro esboço do
artigo.

5. Materials and Methods
Os alunos são instruídos de como escrever a seção de Materiais e Métodos. Esta é a única aula
do curso que não faz uso de vídeo.

6. Results
Utilizando apenas 4 blocos de construção, os alunos são instruídos sobre como escrever a seção
Resultados do artigo científico.

7. Introduction
Utilizando apenas 4 blocos de construção, os alunos são instruídos sobre como escrever a seção
Introdução do artigo científico.

8. Discussion
Utilizando apenas 6 blocos de construção, os alunos são instruídos sobre como escrever a seção
Discussão do artigo científico.

9. Abstract
Os alunos aprendem uma técnica simples e eficiente para construção do resumo do artigo
científico.

10. Título
Os alunos aprendem como escolher um bom título para o artigo científico

O curso está disponível em
Hands-on Workshop: Building Your Scientific Paper
Contatos
Publicase Comunicação Científica
publicase@publicase.com.br
tel/whatsapp (+55 21) 99480-3319
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