Huitaca
Programa de
Assessoramento Científico em Inglês
Guia de Inscrição 2022
Huitaca, é uma organização sem fins lucrativos, que apoia o
desenvolvimento científico de mulheres em países da América
Latina através da edição de artigos científicos escritos em
inglês. Juntamente com uma rede de voluntários, revisamos,
editamos e auxiliamos:
• Escrevendo o texto em inglês
• Métodos estatísticos
• Estrutura e coesão do text
• Gráficos e ilustrações
Neste guia você encontrará os requisitos para acessar os
serviços de edição e o processo que seguimos para editar seus
manuscritos e maximizar a possibilidade de publicação em
uma revista científica internacional, escrita em inglês.

Serviços:
Para os participantes selecionados, a Huitaca oferece três encontros um-a-um onde as mudanças e
edições necessárias para maximizar as chances de publicar seu artigo científico em inglês são discutidas. Duas rodadas de edição estão incluídas no programa. A primeira rodada de edição focará na
estrutura geral, validade científica, métodos estatísticos e apresentação de dados. A segunda rodada
irá focar no melhoramento do uso de palavras, estruturas gramaticais de parágrafos e frases, e fluência entre parágrafos e seções.
Além disso, a Huitaca oferece uma rodada de edição para a carta de apresentação e para respostas
aos revisores, uma vez que o artigo tenha sido revisado pela revista. A seguir, um esboço dos serviços
que você recebe quando participa do programa de edição científica de língua inglesa oferecido pela
Huitaca.

Publicação

Edição #2

Seleção de
Obras
AUD 100

1ra Reunião
Meet
us

Discutir o artigo e
grandes
mudanças
necessárias
antes da primeira
rodada de edição
do trabalho.
Programar o
calendário de
trabalho a seguir.
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Edição #1

Mudanças diretas são
feitas nos manuscritos
para melhorar a clareza e
�luidez do texto em
inglês. Essas mudanças
serão discutidas em uma
segunda reunião.
Espera-se que, ao �inal
desta rodada de edições,
o artigo esteja mais
robusto.

O manuscrito é
enviado a dois
revisores externos
(voluntários) com
expertise no tema da
pesquisa do participante e/ou experiência em comunicação
cientí�ica.

Oferecemos a revisão e edição
da carta de apresentação para
enviar o artigo e as respostas
aos revisores.

Oferecemos somente uma
rodada de edição para cada um
desses documentos.

Esta é a última rodada
de críticas.
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SSubmissão e resposta aos
revisores
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Requisitos:
Para o primeiro trimestre de 2022-1, selecionaremos 6 trabalhos de mulheres que são
primeiras ou últimas autoras de artigos científicos escritos em inglês e que vivem em um
país latino-americano, incluindo participantes de língua espanhola e portuguesa. Segue
a baixo a lista de requisitos.
1.
Pesquisadores ou estudantes de mestrado ou doutorado que iniciaram ou concluíram a redação de um artigo científico em inglês.
2.
Os pesquisadores que não tiverem o primeiro rascunho concluído devem ter concluído a etapa de coleta e análise de dados.
3.

São requisitos fundamentais que o requerente:
3.1
3.2

3.3

Seja o primeiro autor ou último autor do artigo a ser publicado, e que ela
seja a pessoa encarregada de escrever o manuscrito.
Tenha disponibilidade durante os próximos 6 meses para fazer as alter
ações sugeridas e trabalhar nas versões subsequentes do artigo, caso sua
aplicação seja bem sucedida.
Esteja vivendo em um país latino-americano.

Custo
AUD 100 (dólares australianos ) se o trabalho for selecionado. A aplicação e avaliação do
seu trabalho não terão custo.

Como se candidatar:
Envie seu artigo para o email huitaca_admin@projecthuitaca.org com as seguintes informações:
Assunto: Rodada de Implementação 2022 - 1
Nome:
País:
Ocupação:
Instituição à qual você pertence:
Motivo de publicação: exigência de diploma - exigência de projeto - exigência de cargo
acadêmico. etc.
Prazo para enviar sua publicação:
Sua posição na publicação:
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O que acontece depois que eu enviar minha inscrição?
A Huitaca avalia os pedidos e gera um relatório indicando se o artigo é aprovado ou não
para participar do programa.
Se o aluno e o supervisor concordarem em receber os serviços de edição, a Huitaca passa
a realizar a primeira revisão e edição do manuscrito. As alterações e comentários sugeridos serão enviados ao aluno e discutidos em reunião que deve ser realizada nas duas
semanas seguintes após o recebimento do documento. Na primeira reunião, serão
discutidos o cronograma que será seguido e a data em que o aplicante deverá enviar o
artigo com as mudanças sugeridas já incorporadas.

Contato
Caso tenha alguma dúvida sobre o processo de inscrição, não hesite em entrar em contato conosco pelo nosso e-mail: huitaca_admin@projecthuitaca.org ou em nosso site
www.projecthuitaca.org.
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