
Criar um poster
Científico De destaque
Workshop prático em MS PowerPoint®

11 e 18 de março de 2023 | 10:00 às 17:00

por Duarte Vital Brito

Saiba mais sobre o curso



Breve descrição da formação

A quem se destina?

Porqueme devo inscrever?

Qual é o meu investimento?

Programa formativo

Criar um poster científico de destaque
Workshop prático em ms powerpoint®

O curso Criar um poster científico de destaque - Workshop prático emMS PowerPoint®

destina-se a profissionais de saúde, investigadores de áreas biomédicas e estudantes na área

da saúde que pretendem apresentar trabalhos em congressos científicos.

Acabas por fazer os teus posters em cima da hora ou sentes que demoras demasiado tempo? Achas

que todos os posters científicos apresentados em conferências científicas são praticamente iguais?

Fundos claros, demasiado texto, gráficos e imagens demasiado complexas. É uma pena que trabalhos

fantásticos percam a atenção que merecem por não terem um poster à altura.

Durante a formação irás trabalhar no teu próprio poster científico, aplicando na prática todas as

dicas que irás aprender sobre design gráfico e apresentações científicas. No final desta formação serás

capaz de criar, de forma eficiente, um poster científico que irá brilhar em qualquer congresso,

recorrendo apenas ao Microsoft PowerPoint® e ferramentas disponibilizadas de forma gratuita.

A inscrição no curso Criar um poster científico de destaque - Workshop prático emMS

PowerPoint® representa um investimento de 239€. Será uma formação com grande componente

prática, de forma a garantir que adquires todas as ferramentas para criar posters fantásticos.

O curso Como criar um resumo gráfico decorrerá no dia 11 e 18 demarço de 2023 de dezembro de

2022, entre as 10:00 e às 17:00. O programa tem a duração prevista de 12 horas:

11 demarço de 2023

10:00 - 10:30 | Introdução à construção de posters científicos : porquê e como os fazemos?

11:00 - 11:50 | Dez passos para criar um poster científico de forma eficiente

12:00 - 13:00 | Selecionar a informação mais relevante (c/ exercício prático em MS PowerPoint®)

14:00 - 15:30 | Boas práticas de design gráfico em posters (c/ exemplos para classificar)

15:40 - 17:00 | Cria o teu próprio poster científico, em MS PowerPoint®

18 demarço de 2023

10:00 - 11:30 | Construir gráficos simples para posters científicos (c/ exemplos para classificar)

11:40 - 13:00 | Cria um gráfico de destaque para o teu poster, em MS Excel®

14:00 - 14:30 | Pensar “fora do poster” - Ideias para inspirar, inovar e interagir

14:30 - 15:50 | Cria o teu próprio poster científico, em MS PowerPoint®

16:00 - 17:00 | Tudo a postos para o grande dia - Dicas para imprimir e apresentar o teu trabalho

Data a agendar com grupo

18:00 - 20:00 | Apresentação de posters e feedback

Durante a faculdade e durante a carreira, os profissionais de saúde frequentam várias conferências,

onde partilham investigações fundamentais para a comunidade científica, em formato de poster. Não

deixes que ummau design limite o teu alcance. Na formação Criar um poster científico de

destaque - Workshop prático emMS PowerPoint® irás adquirir ferramentas e conhecimentos para

melhorar a apresentação dos teus próximos trabalhos científicos, enquanto crias o teu próprio poster.



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 Criar um poster científico de destaque - Workshop prático emMS PowerPoint® será

ministrado por Duarte Vital Brito. Médico especialista em saúde pública, com Pós-Graduação em

Comunicação em Saúde Pública e Pós-Graduação em Visualização de Informação. Enquanto médico

interno apresentou mais de 30 posters. Saiba mais em www.linkedin.com/in/duartevitalbrito.

Para formalizar a inscrição no curso Criar um poster científico de destaque - Workshop prático em

MS PowerPoint®, deves preencher o formulário disponibilizado em www.comunicacaoemsaude.pt/

cursos. De forma a assegurar a qualidade da formação, as inscrições são limitadas a 12

participantes. Para confirmares a inscrição deverás efetuar transferência bancária no valor de 239€,

para o IBAN PT50001800034109354302028, colocando o nome no texto descritivo da transferência e

enviar comprovativo de transferência em formato PDF em resposta ao e-mail que irás 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://www.comunicacaoemsaude.pt/cursos
https://geral@comunicacaoemsaude.pt


A jornada para atingir

o seu potencial através

da comunicação em saúde

começa aqui

www.comunicacaoemsaude.pt


