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Prezado assinante:

Science

Club

é

um

projeto

que

surgiu

a

partir

de

uma

iniciativa

pessoal.

Em um mundo que se reinventa a todo instante, pessoas e empresas criativas conquistam cada vez
mais

espaço.

Para

isso,

o

conhecimento

é

a

principal

ferramenta

disponível.

Diante de uma necessidade pessoal em traduzir artigos científicos em razão da prática clínica e linha de
pesquisa, surgiu o Science Club. Ele foi feito para oferecer o melhor conteúdo disponível sobre
neurociência na literatura contemporânea, mensalmente, de modo fácil e traduzido para a língua
portuguesa.
1- O que é o Science Club?
É uma assinatura mensal onde você recebe dois artigos traduzidos para a língua portuguesa todos os
meses (um artigo a cada 15 dias).
2- Quais são os temas abordados nos artigos traduzidos para a língua portuguesa?
O Science Club disponibiliza artigos relacionado a neurociência, com ênfase em Dor.
3- Por que assinar o plano mensal do Science Club?
3.1 Primeiramente, estudos demonstram que mais de 70% dos Fisioterapeutas não compreendem a
língua a inglesa, e desta forma encontram-se impossibilitados de atingir uma compreensão adequada
das evidências científicas atuais enquanto a neurociência e o manejo adequado da Dor;
3.2 Além disso, revistas científicas de qualidade, incluindo a revista brasileira de Fisioterapia, não
disponibilizam os artigos científicos na língua portuguesa, isto é, somente em Inglês, decorrendo em um
grande empecilho para a aquisição de conhecimento por parte desses profissionais;
3.3 Ademais, tendo em vista o grande volume de materiais disponíveis, buscamos selecionar os estudoschaves para a sua melhor compreensão enquanto aos conceitos básicos em neurociências, prováveis
mecanismos envolvidos na experiência de dor, buscando uma transposição, sempre que possível, para
a prática clínica.

4- Por fim, para realizar a assinatura mensal do Science Club é fácil:
Desta forma, caso você tenha interesse em ser um assinante do Science Club e receber mensalmente
(quinzenal) dois artigos sobre neurociência traduzidos por apenas R$50,00 (mensais – todo o décimo
dia útil de cada mês) basta enviar os seus dados completos junto ao comprovante de transferência
para o whatsapp (48) 99909-9363 (o envio é imprescindível para confirmação da compra).
5- Confirmação da inscrição e serviços ofertados:
5.1 Após o envio e confirmação de cadastro, você será adicionado a uma lista de transmissão no
whatsapp onde receberá os artigos do mês vigente e novidades (o envio será realizado via whatsapp,
caso prefira receber via e-mail, favor solicitar);
5.2 Além disso, os assinantes do Science Club terão acesso a um hangout (chamada de aúdio-vídeo
on-line e ao vivo) uma vez ao mês, com todos os assinantes, para discussão dos artigos enviados. A
data do hangout será enviada previamente de acordo com a disponibilidade do moderador do Science
Club. Os assinantes não disponíveis na data não terão acesso a discussão do presente mês.
Dados necessários para envio através do whatsapp:
Nome completo:
Número do whatsapp:
E-mail:
Instagram (caso tenha):
Comprovante de transferência bancária.

Dados bancários:
Banco do Brasil
C/C: 15763-5
Agência: 3077-5
Leonardo Cesar Melo
CPF: 053.472.279-23
R$50,00 por mês (depositar todo o décimo dia útil de cada mês).

Atenciosamente, Science Club
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