
OFICINA DE ESCRITA CIENTÍFICA 
 

Deseja aprender sobre produção de textos acadêmicos? Ou publicar trabalhos em 
eventos e periódicos científicos? Então, aproveita a oportunidade!  

A Oficina de Escrita surgiu em 2021.1 destinada aos acadêmicos de Enfermagem da 
UNILEÃO, com minha orientação (Profª Maryldes Lucena), com o objetivo de auxiliar no 
exercício de produção de textos acadêmicos, tendo um resultado superpositivo de 50 

trabalhos publicados em eventos científicos. Mas, em 2021.2 a Oficina de Escrita irá ter 
maior impacto, pois teremos a colaboração de outros Professores para orientar as 
próximas publicações! Tenho certeza que iremos aprender muito juntos! Para isso, 

marque em sua agenda as seguintes datas/conteúdos programáticos: 

 
Módulo 1 - 28/09/2021 – 13h às 15h 
"Enfermagem e a Abordagem Científica" 
Prof. Convidado: Vinicius Rodrigues 
Link de Acesso: https://tel.meet/krj-ydsp-wvq?pin=2011414038931 
 
Módulo 2 - 05/10/2021 – 14h às 16h 
“Pesquisa quantitativa de dados epidemiológicos com base no DATASUS” 
Prof.ª Magaly Mota 
Link de Acesso: https://tel.meet/pqa-gauj-uxa?pin=2400607965867 
 
Módulo 3 – 08/10/2021 – 14h às 16h 
“Análise de dados Qualitativos em Pesquisas Científicas em Enfermagem” 
Prof.ª Ariadne Gomes 
Link de Acesso: https://tel.meet/fby-ijzr-mmb?pin=6220862811537 
 
Módulo 4 – 15/10/2021 – 14h às 16h 
“Como manusear bases de dados para pesquisas científicas?” 
Prof.ª Renata Evaristo 
Link de Acesso: https://tel.meet/diu-totd-fwp?pin=1236641353598 
 
Módulo 5 - 22/10/2021 – 14h às 16h 
“Análise de dados Quantitativos em Pesquisas Científicas em Enfermagem”– Parte I 
Prof.ª Ana Borges 
Link de Acesso: https://tel.meet/zaw-rrot-gzd?pin=7486254434769 
 
Módulo 6 - 29/10/2021 – 14h às 16h 
“Análise de dados Quantitativos em Pesquisas Científicas em Enfermagem” – Parte II 
Prof. Albério Cavalcante 
Link de Acesso: https://tel.meet/ykt-eomb-eat?pin=1222881355508  

 
Atenção:  

✓ A Oficina de Escrita Científica é destinada apenas aos acadêmicos de Enfermagem 
da UNILEÃO; Não haverá inscrições, sendo possível que os discentes acessem 
diretamente o link disponibilizado no momento marcado;  

✓ Terá certificado (de 12h) somente os discentes que estiverem presentes em 5 
encontros (no mínimo) dos Módulos ofertados; 

✓ Haverá frequência em cada módulo (disponibilizada no chat do Meet durante cada 
módulo); 

✓ Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato pelo seguinte grupo de 
wattsapp: https://chat.whatsapp.com/BDj2aAzOjnH6O3iv7P8nfc  
(Mande sua mensagem em horário comercial e aguarde que logo um dos 
monitores do evento responderá). 

Aguardo vocês nos encontros marcados! 
Abraço! 

Maryldes Lucena 
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