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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE PÚBLICA
XI OFICINA DE TRABALHO SOBRE
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Pública do IAM – Fiocruz/PE
promoverá em dois momentos a XI Oficina de Trabalho sobre Publicação de Artigos Científicos dirigida
aos alunos e egressos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Pública do IAM. Em
2019 a oficina realizar-se-á em dois momentos:
1º momento: 01 de outubro de 2019
2º momento: 24 e 25 de outubro
A oficina englobará dois componentes: No 1º momento aulas teóricas e seminários coordenados por
especialistas sobre diversos aspectos do processo de publicação científica; e no 2º momento trabalho
intensivo sobre textos de autoria dos participantes supervisionado por instrutores qualificados visando
aperfeiçoá-los com vista à publicação em revistas científicas indexadas.
Requisitos:
1) Poderão participar da oficina doutorandos e mestrandos regularmente matriculados no Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Pública do IAM e egressos (mestres e doutores), que tenham
defendido suas dissertações/teses a partir do ano de 2016 até setembro de 2018;
2) O encaminhamento do artigo deverá ser realizado pelo candidato, com ciência do orientador para
que este se comprometa mais diretamente com o trabalho do aluno/egresso;
3) Só serão aceitos artigos relacionados ao tema da tese ou da dissertação;
4) Não serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica, pois há grande dificuldade para a publicação
deste tipo de artigo; excetuando-se os casos em que foi utilizada metodologia de Revisão Sistemática
da Literatura;
5) Os trabalhos serão avaliados por uma comissão de seleção, com base em critérios adotados por
pareceristas de publicações científicas;
6) Os trabalhos serão selecionados, considerando um trabalho por aluno e/ou egresso e o número de
vagas ofertado;
7) Cada participante deverá portar um notebook. Equipamento indispensável, que ficará sob sua
responsabilidade.
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Inscrições / Nº de Vagas:
Inscrições: de 04 a 25 de setembro de 2019.
Número de vagas: serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas.
•

Os participantes deverão encaminhar uma cópia do trabalho original, estruturado em forma de
artigo científico, ainda não enviado para publicação. Os trabalhos deverão ter no máximo 25
páginas (incluindo a bibliografia), espaço duplo, letra tipo Times New Roman corpo 12, com
tabelas e figuras apresentadas em folhas separadas; Os participantes deverão encaminhar
também para o email da coordenação da Oficina kmedeiros@cpqam.fiocruz.br

•

Deverá ser incluída página de rosto, contendo as seguintes informações: nome, e-mail e
endereço completo do autor/aluno/egresso; ano de ingresso na pós-graduação; nome do
orientador;

•

Os trabalhos deverão estar formatados, rigorosamente, de acordo com a revista escolhida para
envio do artigo. As orientações da revista escolhida deverão ser encaminhadas como anexo
nas cópias do trabalho (impresso e por email);

•

Os trabalhos deverão conter resumo em português e em inglês;

•

Os trabalhos deverão ser entregues conforme descrito acima, em envelope lacrado, na
secretaria acadêmica/IAM no período de inscrição, acima informado, quando será emitido
comprovante de inscrição;

•

Não serão aceitos trabalhos que não estejam em conformidade com o estabelecido nesse
edital.

Seleção Prévia:
Os trabalhos serão avaliados pela comissão de seleção. O resultado, com a lista dos classificados,
será divulgado até o dia 27/09/2019 no site do Programa.
Observações:
Será exigida a permanência (tempo integral) dos participantes no local durante todo período do evento.
Sem 100% de participação, alunos e egressos não poderão receber certificado nem créditos pela
atividade.
•

A oficina será realizada em hotel da Zona Sul do Recife (a ser informado). Serão oferecidos
almoço e Coffee Break aos participantes.

Maiores informações podem ser obtidas na secretaria acadêmica pelo telefone (81) 2101-2611.
OS CASOS OMISSOS SERÃO DIRIMIDOS PELA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO IAM.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE PÚBLICA
XI OFICINA DE TRABALHO SOBRE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
FICHA DE INSCRIÇÃO/2019

Curso:

( ) Mestrado Acadêmico

( ) Doutorado

( ) Mestrado Profissional

Egresso: ( ) Mestrado Acadêmico

( ) Doutorado

( ) Mestrado Profissional

Ano:_____________.
Aluno(a) – Egresso(a):_________________________________________________________

Email do Aluno(a) – Egresso(a): _________________________________________________

Orientador(a):_________________________________________________________________

Título do trabalho:_____________________________________________________________

Recife, ............./............../...............

_____________________________
Aluno(a)

___________________________
Orientador(a)

XI OFICINA DE TRABALHO SOBRE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO/2019
Curso:

( ) Mestrado Acadêmico

( ) Doutorado

( )Mestrado Profissional

Aluno(a):_____________________________________________________________________
Orientador(a):_________________________________________________________________

_______________________________________
Secretaria Acadêmica
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