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Saiba mais sobre o curso



Breve descrição da formação

A quem se destina?

Porqueme devo inscrever?

Qual é o meu investimento?

Programa formativo

Como criar um

RESUMO GRÁFICO

O curso Como criar um resumo gráfico destina-se a profissionais de saúde (médicos, enfermeiros,

psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, entre outros), investigadores de áreas biomédicas e

estudantes na área da saúde.

Quantas horas dedicou a terminar o seu último artigo científico? Através de um resumo gráfico

conseguirá até 7 vezes mais impressões e o dobro dos cliques nas redes sociais. O seu artigo

será mais partilhado e será mais fácil reter as suas principais conclusões.

Esta formação decorre em formato online, permitindo adquira ferramentas práticas para criar um

resumo gráfico, a partir de qualquer lugar. No final desta formação será capaz de construir o seu

próprio resumo gráfico, recorrendo apenas ao Microsoft PowerPoint® e ferramentas disponibilizadas

de forma gratuita.

Sabia que um resumo gráfico pode custar entre 150€ e 750€, através de serviços especializados? A

inscrição no curso Como criar um resumo gráfico representa um investimento de apenas 59€.

O curso Como criar um resumo gráfico decorrerá no dia 3 de dezembro de 2022, entre as 9h30 e

13h00. O programa tem a duração prevista de 3 horas, excluíndo exercícios a realizar em horário livre.

09:30 - 09:45 | O que são resumos gráficos e porque deve utilizá-los?

09:45 - 10:30 | O processo criativo para construir um resumo gráfico

10:30 - 10:45 | Intervalo

10:45 - 11:45 | Os elementos gráficos mais importantes e como os utilizar no Microsoft PowerPoint®

11:45 - 12:00 | Intervalo

12:00 - 12:30 | Introdução à infografia e uso de pictogramas em Microsoft PowerPoint®

12:30 - 12:45 | Como tornar o resumo gráfico interativo?

12:45 - 12:55 | Orientações para exercícios

12:55 - 13:00 | Resumo do curso



O que recebo ao inscrever-me neste curso?

Formador

Comome posso inscrever?

Surgiu um imprevisto, o que posso fazer?

Como posso esclarecer dúvidas sobre o curso?

O curso Como criar um resumo gráfico será ministrado por Duarte Vital Brito. Médico especialista em

saúde pública, com Pós-Graduação em Comunicação em Saúde Pública (Universidade Católica

Portuguesa) e Pós-Graduação em Visualização de Informação (ISCTE-IUL & Faculdade de Belas-Artes

da Universidade de Lisboa). Saiba mais em www.linkedin.com/in/duartevitalbrito.

Para formalizar a sua inscrição no curso Como criar um resumo gráfico, deve preencher o formulário

disponibilizado em www.comunicacaoemsaude.pt/cursos. De forma a assegurar a qualidade da

formação, as inscrições são limitadas a 16 participantes.

Para confirmar a sua inscrição deverá efetuar transferência bancária no valor de 59€, para o IBAN

PT50001800034109354302028, colocando o seu nome no texto descritivo da transferência e enviar

comprovativo de transferência em formato PDF em resposta ao e-mail que irá receber.

Caso surja algum imprevisto, poderá solicitar o o reembolso completo da sua inscrição até 7 dias antes

do início da formação. Após este período não será possível efetuar a devolução do valor de inscrição.

Caso não seja atingido o número mínimo de participantes, a formação poderá ser cancelada, sendo

efetuado o reembolso completo das inscrições confirmadas até à data.

Poderá esclarecer todas as dúvidas através do endereço de e-mail geral@comunicacaoemsaude.pt.

https://www.linkedin.com/in/duartevitalbrito/
https://www.comunicacaoemsaude.pt/cursos
https://geral@comunicacaoemsaude.pt


A jornada para atingir

o seu potencial através

da comunicação em saúde

começa aqui
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