
CATÁLOGO DE

SERVIÇOS
Prezado cliente, é um prazer atendê-lo!

Nossa empresa se dedica a trabalhos acadêmicos de

nível superior na área de Saúde. Por atendermos a um

público específico, fornecemos um suporte mais

direcionado, do jeito que você precisa e certamente está

buscando.
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Serviços de
Formatação

Formatar o trabalho é um saco, não é mesmo? São muitas regras! A gente sabe disso e

vamos te ajudar! 

Não se preocupe com as regras da ABNT, deixe isso conosco e concentre-se no que

realmente importa: o conteúdo do seu trabalho! A formatação é com a gente.

Formatamos seu Artigo Científico, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Monografia,

Trabalho de Disciplina.

Não se preocupe mais com figuras e tabelas desconfiguradas, construção do sumário,

citação e referências, tipos de fonte, espaçamento, parágrafo, epígrafe, capa,

contracapa. Deixe tudo conosco.

Como funciona?

Você envia o trabalho em Word e, após 72 horas úteis, nós retornaremos com uma

análise inicial da disponibilidade do serviço e eventuais questionamentos para a melhor

execução do trabalho. Ainda garantimos para você uma revisão gramatical do seu texto!

Não é demais?! 

Qual o valor do investimento?

Tempo é dinheiro e nós vamos evitar que você perca tempo com a parte mais

chata e burocrática do seu trabalho. Você nos dá um bom trabalho bruto e nós te

devolvemos ele já formatado e pronto para entregar para seu

professor/orientador/banca por apenas R$210,00 (em até 3x).
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Suporte para
publicação

Achou que seu trabalho de conclusão de curso ficou massa e quer publicá-lo?! A gente

ajuda você nesta tarefa.

Como funciona?

A submissão de um trabalho consiste em vários passos. Todos, apesar dos diferentes

níveis de complexidade, são igualmente importantes e requerem dedicação. A

Quintanilha Educação montou uma equipe de profissionais (autores, revisores,

tradutores) com experiência no assunto para te dar esse suporte. 

 

O que podemos fazer para você:

1 – Seleção do Periódico (R$350,00)

Escolher o periódico é um momento importante e direcionará os próximos passos. É

importante avaliar qualidade do trabalho, idioma, impacto e outros fatores. Nós te

auxiliaremos nessa tarefa e elaboraremos um relatório detalhado contendo de 3 a 5

sugestões de periódicos selecionados por nós para sua análise e escolha.

 

2 – Revisão (R$780,00)

Dois professores especialistas em Metodologia da Pesquisa avaliarão e revisarão seu

trabalho buscando falhas e pontos que podem ser melhorados antes da submissão.

Avaliaremos pontos como: Desenho do estudo, redação da introdução e atualização das

referências, adequação e redação dos métodos, redação e apresentação dos resultados,

incluindo elementos gráficos, redução do número de palavras (se necessário), redação

do seu resumo em inglês (abstract), entre outros. Você receberá um relatório com os

principais pontos detectados pelos nossos revisores no intuito de melhorar o texto e

aumentar as chances de publicação.

 

3 – Submissão ao periódico (R$530,00)

Após sua decisão do periódico de interesse, nós: criaremos a conta para você,

formataremos o trabalho nas normas exigidas pela revista, faremos a carta ao editor

(Cover Letter) e concluiremos o processo de submissão.
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Suporte para
publicação

Em caso de rejeição da revista por conta dos méritos do trabalho, garantimos a você

uma nova tentativa em outra revista sem custo adicional. Em caso de aprovação do

trabalho, mas com pendências de reestruturação textual, da mesma forma, garantimos

a nova submissão do texto corrigido sem custo adicional.

*no momento, só estamos trabalhando com periódicos nacionais e a revisão na língua

estrangeira é realizada apenas no abstract.

** Valores referem-se a trabalhos de até 5.000 palavras. A partir de

5.000 palavras, será cobrada uma taxa extra de 100,00 a cada 1.000 palavras.

Orientação para
seu TCC

O TCC é um momento fundamental na formação de um profissional de saúde.

Entendemos, porém, que muitas vezes o estudante não tem um embasamento de COMO

construí-lo e muitas vezes falta suporte do orientador. Para esses casos, nós criamos o

TCC ASSISTANT!

Como funciona?

Clique no link a seguir para assistir ao vídeo do TCC ASSISTANT e entenda como

funciona nosso trabalho.

Qual o valor do investimento?

Modelo Básico: Material Digital, SEM encontros síncronos: R$299,00

Modelo Premium: Material Digital COM 5 encontros síncronos: R$749,00

https://youtu.be/a0-zolOQf9s
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Outros serviços
acadêmicos

Encontros síncronos com o professor / Mentorias (R$150,00)

Agende um encontro síncrono com um professor qualificado para ajuda-lo na

elaboração do seu artigo. Os encontros têm duração de 75 minutos.

Formatação de citação e referências bibliográficas (R$210,00)

Você escolhe a regra ou nos dá a revista de interesse e a gente formata toda a sua

citação e referências na regra exigida: ABNT, VANCOUVER, APA etc.

 

Verificação de Plágio (R$105,00)

Fazemos uma análise completa anti-plágio no seu trabalho. Incluiremos relatório e

sugestões de alterações no texto.

   

Análise estatística (a definir)

Fazemos toda a sua análise estatística de acordo com a sua necessidade e apoiamos a

interpretação delas.

     

Formatação de figuras (a definir)

Preparamos/melhoramos os elementos gráficos do seu artigo (figuras, tabelas, quadros).


