
Workshop 1 – Mulheres na Ciência 
Coordenadora: Pâmela Billig Mello Carpes 

Programação resumida do workshop:: 

– Introdução interativa ao tema 
– Distribuição dos cientistas por gênero no mundo e no Brasil. 
– Mulheres e posições de destaque na ciência 
– Preconceito de gênero 
– O que podemos fazer para contribuir para a participação efetiva das mulheres 
na ciência 
– Considerações finais e recomendações 

 

Workshop 2 – Ciência emergente, sensível e aberta 
Coordenador: Daniel Canavese  

Programação resumida do workshop:: 
– Elaboração de projetos que investigam problemas complexos na área da 
saúde 
– Uso, disponibilidade e organização de bancos de dados secundários 
– Ancoragens metodológicas integradas 
– Divulgação de resultados criativa e de acesso múltiplo 

 

Workshop 3 – Coleta e manejo de dados em pesquisa 
Coordenador: Diogo Ferreira  

Programação resumida do workshop:: 
– Técnicas e ações para estruturação de dados e construção de questionários 
– Aspectos básicos para uso de tecnologias no planejamento de questionários 
– Construção de questionários e gestão de coleta de dados utilizando a 
plataforma aberta Otus 
– Atividades práticas para implementação de questionários, seguindo boas 
práticas para entrada de dados, condução de entrevistas (com base em 
aspectos técnicos) e extração de informações através da plataforma Otus 

 

Workshop 4 – Jornalogia e Guias de Reporte/Relato na Pesquisa 
Científica 
Coordenadores: Lucas Helal, Maximiliano Cenci, Rafael Sarkis Onofre, 
Tatiana Cenci  

Programação resumida do workshop:: 
– Introdução sobre publicações científicas e EQUATOR Network 
– Ética em ciência 
– Guidelines em pesquisa científica (guias de relato) 
– Leitura e escrita crítica 

Observações: o workshop será oferecido em língua portuguesa, porém, exige 
de seus participantes no mínimo um nível intermediário de inglês, já que as 
atividades de apresentação e exercícios serão primariamente neste idioma. 



Workshop 5 – Construção de projetos de pesquisa transparente na 
graduação, mestrado e doutorado: 
Coordenadores: Cíntia Botton, Angélica De Nardi, Lucas Porto Santos 

Programação resumida do workshop: 
– Como identificar um problema de pesquisa 
– Como reunir material para uma revisão de literatura 
– Como estruturar uma introdução/revisão de literatura de forma colaborativa 
– Delineamento do estudo: pontos importantes antes de iniciar a execução do 
projeto 
– Condutas úteis nas definições metodológicas 
– Ferramentas que podem ser usadas para guiar a descrição da metodologia 
– Formas de apresentar os resultados 
– Como lidar com resultados negativos 
– Pontos importantes da discussão dos resultados 

 


