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PLANIFICAÇÃO DE WORKSHOP / CURSO PRÉ-CONGRESSO 

1. DESIGNAÇÃO DO CURSO/WORKSHOP 

Workshop Escrita Científica 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A publicação de artigos em revistas é o meio essencial para a validação e partilha dos 

resultados científicos e/ou tecnológicos em diversas áreas do conhecimento, em particular na 

saúde. Naturalmente não é o único, as conferências, através das comunicações sob a forma 

de poster, resumos e outras, também se constituem como espaços ímpares para a discussão 

entre profissionais de saúde com interesses comuns. 

Em todos estes casos é obrigatório que os profissionais de saúde comuniquem, de forma 

escrita ou verbal, os resultados da sua investigação e sob esse aspeto a escrita científica 

reveste-se com muita importância. Este workshop privilegia a apresentação e a divulgação 

dos resultados científicos. São enunciadas guidelines de reporte internacionalmente aceites, 

bem como identificado o que cada secção de um artigo deve conter. São ainda revisitados os 

princípios básicos de escrita científica e “conselhos” para as fases mais marcantes do processo 

de submissão de um artigo científico. 

3. OBJETIVO GERAL 

- Capacitar os profissionais de enfermagem para a escrita científica. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Tornar acessível os tópicos essenciais em escrita de artigos; 

- Facilitar a produção de artigos científicos, cartas ao editor e respostas a revisores. 

5. CONTEÚDOS/PROGRAMA 

1. Considerações gerais; 

2. Tópicos essenciais em escrita de artigos; 

 Princípios da escrita científica; 

 Estrutura de um artigo científico; 

  Por onde começar a redação do artigo?  

  Análise crítica da qualidade de artigos; 

  Guias de redação científica - Equator network; 
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3. Conhecer/ descrever o estado da arte; 

 Princípios de pesquisa em bases de dados; 

  Palavras-chave e descritores (prática de pesquisa - EBSCO); 

4. Critérios de escolha da revista; 

5. Carta ao editor e respostas a revisores. 

6. ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA 

- Método expositivo com técnica demonstrativa. 

7. FORMADORES 

- Professor Doutor Eduardo Santos. 

8. DURAÇÃO 

- 2 horas. 

9. PARTICIPANTES/DESTINATÁRIOS 

- Profissionais da prática clínica, investigadores e professores da área de Enfermagem que 

pretendam desenvolver as suas competências de escrita científica. 

10. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

- O Workshop decorrerá em ambiente online, com adoção de estratégias que garantirão a 

interatividade dos participantes. 

- Recursos necessários: computador e acesso à internet. 
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