EDITAL 37º CONGRESSO DA SUMEP
1. DO OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO
1.1.

O presente edital tem como objetivo incentivar a participação de estudantes,
ligas acadêmicas, profissionais da saúde e áreas afins, em atividades de
estudo e pesquisa, visando complementar sua formação acadêmica e
enriquecer seus conhecimentos;

1.2.

Haverá também a Seleção de Trabalhos Científicos, que será organizada pela
SUMEP (Sociedade Universitária Médica de Estímulo à Pesquisa), mais
informações estão no edital referente apenas a inscrição, apresentação e
avaliação dos trabalhos.

1.3.

Neste ano, o Congresso da SUMEP será realizado dos dias 5 à 8 de outubro
de 2020, em plataforma online fornecida pelos organizadores.

2.

2.1.

DA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO

As inscrições devem ser feitas online, em plataforma fornecida pelos
organizadores;

2.2.

O evento será gratuito para todos os participantes.

2.3.

Não serão ofertados cursos, devido a impossibilidade da realização presencial
deles.

3.

3.1.

DAS PRESENÇAS E CERTIFICAÇÃO

No Credenciamento, o participante deverá preencher o documento da
plataforma Google Forms, que será disponibilizado pelos organizadores no
início de cada dia de congresso.

3.2.

Para obter certificado de ouvinte do Congresso, o participante deve obter no
mínimo 75% de presença nas atividades propostas;

3.3.

Não será considerada a presença caso o participante deixe de preencher os
documentos que serão fornecidos durante as palestras.

3.4.

Serão considerados os seguintes critérios de abono de faltas:

3.5.

Plantão do 4º, 5º ou 6º ano ou atividade de Curso Preparatório para Residência
Médica no horário da palestra, mediante apresentação de comprovante;

3.6.

Treinos no horário das palestras para Diretores de Modalidade (DM);

3.7.

Mediante apresentação de Atestado Médico.

3.8.

Os certificados de ouvinte, organizador e os de cursos serão disponibilizados
por plataforma online definida pelos organizadores, que será informada durante
o evento.

3.9.

O intervalo de preenchimento do formulário para confirmar a presença nas
palestras será de 15 minutos, sendo que, após esse período, o documento não
estará mais disponível.

4.
4.1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de cancelar, interromper,
suspender ou adiar este Congresso no todo ou em parte, em caso fortuito ou
de força maior;

