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Oficina de Redação Científica 

A SBPz oferecerá este ano, como atividade pré congresso,  uma oficina sobre redação 
cientifica.  

Os participantes membros da SBPz deverão arcar com as despesas de alimentação e 
hospedagem e caberá a SBPz custear a taxa de inscrição, já os participantes não membros 
além das despesas de hospedagem e alimentação deverão pagar taxa de inscrição no valor de 
R$ 100,00. 

As inscrições serão validadas por ordem de recebimento e limitado a 100 pessoas, o formulário 
de inscrição deverá ser enviado por fax (dados acima) até o dia 26/09 e a confirmação será 
encaminhada por e-mail . 
 

Outras informações: 
• O curso será ministrado em PORTUGUÊS 
• Data de realização: 

 24/10- domingo          das 14hs às 18hs  
 25/10-segunda-feira das 9hs às 12hs.  

• ATENÇÃO: Para participar o interessado deverá levar seu notebook. 
 

Sobre a oficina: 

A Publicase é a primeira empresa de comunicação científica do país dedicada 
exclusivamente à comunicação científica e ao avanço na publicação internacional de 
mais e melhores artigos na área biomédica. 

 
Objetivos 
1) Apresentar aos participantes novas ferramentas, procedimentos, e informações que tornem 

o processo de produção do artigo científico, assim como a submissão do mesmo, mais rápido e 

eficiente. 

2) Aumentar o fator de impacto dos artigos produzidos, através da melhoria da qualidade dos 

artigos. Isso pode ser alcançado através da forma como o artigo é apresentado, assim como 

das escolhas relativas à formatação e publicação do artigo. 

Metodologia 
Palestras e exercícios 

Público Alvo 
Esta oficina se destina aos pesquisadores das áreas de ciências da vida que necessitam 

publicar seus resultados em revistas indexadas, especializadas e internacionais. 

Pré-requisitos 
Espera-se que os participantes tenham, pelo menos, noções intermediárias da língua inglesa e 

que sejam capazes de ler e escrever em inglês. 
 


