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REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE WORKSHOPS NA XVI 

SEMANA CIENTÍFICA DE MEDICINA (SECIMED) DA 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) 
O Comitê Organizador da XVI Semana Científica de Medicina (SECIMED) da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), convocada pelo Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau 

(CAMBLU), do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da FURB, no uso de suas atribuições, convida as 

ligas acadêmicas para inscrição e elaboração de Workshops na  XVI SECIMED, na forma deste edital. 

O evento ocorrerá no dia 15 de setembro de 2018, entre as 8h e 14h, ficando a encargo das ligas 

estipular a duração e horários de início e término do seu respectivo workshop. Orientamos a abordagem 

de assuntos que estejam vinculadas ao tema:  “Medicina Sob Pressão: os desafios da vida profissional”  

A proposta geral da XVI Semana Científica da Medicina é abranger os dos diversos aspectos da 

vida médica que estão sob efeito de pressão, seja essa da sociedade, do paciente ou do próprio médico. 

Tem-se como pretensão expor alguns campos da vida médica que tendem a ser mais pressionados por 

diversos aspectos e indicar modos de aliviar tal pressão.   

 

1. DAS VAGAS  

1.1.Será permitida a inscrição:  

1.1.1. Todas as ligas acadêmicas do curso de Medicina da FURB. 

1.2.Recomenda-se a parceria entre ligas para organização de um mesmo evento. 

 

2. DO EVENTO 

2.1.Recomendamos a realização de atividades práticas durante o Workshop. 

2.2.O valor cobrado por participantes será a parte da taxa de inscrição da SECIMED. 

2.3.O coffe break, se fornecido, será de responsabilidade dos organizadores de cada evento. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.Os trabalhos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE para o e-mail do CAMBLU 

(camblu@gmail.com) até o dia 23 de julho de 2018 as 23h59. Após essa data e horário, as 

inscrições serão encerradas. 
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3.1.1. Após o envio, a Comissão Selecionadora de Workshops da XVI SECIMED será 

responsável por enviar um e-mail de confirmação de recebimento do relatório em até 48 

horas. 

3.2.A inscrição com envio de relatório deverá ser encaminhada por apenas um membro de cada liga 

acadêmica. Serão vedadas inscrições múltiplas de um mesmo whorkshop. 

3.3. O envio do relatório representa um compromisso da liga acadêmica em realizar o Whorkshop. 

 

4. DO RELATÓRIO 

4.1. Os relatórios deverão ser organizados nos seguintes tópicos: 

4.1.1.  Introdução; 

4.1.2.  Objetivos;  

4.1.3.  Planejamento; 

4.1.4.  Resultados esperados; 

 

5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS RELATÓRIOS 

5.1.Todos os relatórios que estiverem de acordo com este edital serão analisados quanto à: 

5.1.1.  Conformidades com o edital; 

5.1.2.  Pertinência do tema; 

5.1.3.  Coerência; 

5.1.4.  Clareza; 

 

6. DA CERTIFICAÇÃO 

6.1.  A certificação dos participantes do Workshop é de responsabilidade das ligas acadêmicas. Não 

haverá certificação junto à SECIMED. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1.  A FURB, o Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau, a Comissão Selecionadora de 

Trabalhos e o Comitê Organizador da XVI SECIMED não se responsabilizam pelos custos para 

realização dos Workshops. 

7.2.  Questões eventualmente omissas no presente regulamento serão decididos pelo Comitê 

Organizador da XVI SECIMED. 
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Blumenau, 18 de junho de 2018. 

 

 

 

_____________________________             ____________________________ 
         Bruno	Menegatti	Sanches																																													Dr.	Juliano	Kuhnen	
 
Presidente do CAMBLU – Gestão 2018               Coordenador da XVI SECIMED 
 


