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Terças e sextas / 09:00 - 12:00

(dia/mês):

TÉRMI
NO
(dia/mês)

9/11/2018

:
DISCIPLINA

Escrita, publicação de pesquisas qualitativas em Saúde coletiva (sugerida para mestrandos)

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Este curso em modelo sintético (10 aulas – com 5 dedicadas a exercícios) procura instruir sobre a
redação de artigos e possibilidades de publicação na área de saúde coletiva. Descreve as características e
exigências do campo. Objetiva de forma prática fornecer ensinamentos sobre como escrever artigos
sucintos e passíveis de submissão a veículos da área. O que ler sobre apresentação da metodologia em
ciências sociais para repercutir na saúde? Será composto de leituras rápidas de apresentação de métodos
já realizados por outros atores, oficinas de redação e exemplos concretos. Recomendável para
dificuldades de escrita, aborda problemas de gramática, como formular perguntas de pesquisa e
desenvolvimento de argumentos. Forma de avaliação. Textos breves em forma de resumos, fichamentos
e resenhas
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TIPO DE AVALIAÇÃO: exerecios

empreendida

de pequenos textos no correr do curso e breve texto sobre a pergunta de pesquisa a ser

