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 EDITAL DE SELEÇÃO PARA WORKSHOP DE LIGAS ACADÊMICAS 

Congresso Acadêmico de Medicina do ES - CAMES 

 

O Congresso Acadêmico de Medicina do ES (CAMES), por sua Coordenação Científica de Cursos Práticos, 
torna público que estarão abertas, entre os dias 21 de maio a 11 de junho de 2017, as inscrições de Ligas 
Acadêmicas candidatas à participação como parceiras do evento e promotores de workshops do CAMES, 
nos termos estabelecidos no presente edital. 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O presente edital visa estabelecer parceria entre Ligas Acadêmicas de Medicina do Espírito Santo e 
o CAMES, através da concessão da participação no evento como liga promotora de workshops. 

2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

2.1. O processo seletivo e as atividades a ele pertinentes observarão o cronograma previsto no Quadro 
I abaixo. 

Quadro I - Cronograma de Execução 

DATA ATIVIDADES 

21/05/17 – 11/06/17 Prazo para inscrição online 

12/07/17 Divulgação do resultado da seleção 

 
 

3. VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 24 vagas para Workshop de Ligas Acadêmicas promotoras do congresso, 
conforme a relação das áreas abaixo: 

a. 4 Trauma 

b. 4 Doenças infecto-parasitárias 

c. 4 Cirurgia 

d. 4 Ginecologia e Obstetrícia 

e. 2 Gastroenterologia 

f. 2 Pediatria 

g. 2 Neurologia 

h. 2 Cardiologia 
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3.2. A liga acadêmica pode adequar seu tema. Exemplo: Liga de pediatria pode se inscrever para os 
temas: cirurgia pediátrica e traumas em pediatria, que respectivamente abordam as áreas 
cirúrgicas e traumatológicas, não ficando restrita a parte clínica da pediatria. 

3.3. As ligas podem ser inscrever para qualquer workshop, mesmo não sendo referente à área 
proposta. Deve, para tal, apresentar um projeto que se adeque a área inscrita. Exemplo: liga de 
anatomia, pode abordar temas na área clínica e cirúrgica. 

4. INSCRIÇÃO 

4.1. Podem participar do processo seletivo Ligas Acadêmicas de Medicina do estado do Espírito Santo, 
devidamente regularizadas na respectiva Instituição de Ensino Superior. 

4.2. A inscrição para o workshop é gratuita. 

4.3. As Ligas Acadêmicas podem optar pela inscrição individual (opção A) ou inscrição em grupo (opção 
B), conforme abaixo: 

a. Opção A: 01 Liga Acadêmica, totalizando no máximo 10 integrantes. 

b. Opção B: 02 Ligas Acadêmicas, totalizando no máximo 14 integrantes; recomenda-se, por 
igualdade, 07 integrantes de cada Liga. 

4.4. A inscrição deverá ser realizada por e-mail para cames.cursospraticos@gmail.com onde a Liga 
Acadêmica candidata deverá enviar o Formulário de Inscrição (anexo A) devidamente preenchido. 

4.5. Serão válidas as inscrições efetuadas no período de 21/05 a 11/06 de 2017, até às 23:59 horas. 

4.6. A Liga Acadêmica candidata é responsável pela veracidade dos dados fornecidos, sob pena de ser 
desclassificada. 

5. COMISSÃO AVALIADORA 

5.1. O CAMES se reserva no direito de não revelar os nomes dos integrantes da comissão avaliadora 
sendo a decisão da comissão não passível de recursos. 

6. SELEÇÃO 

6.1. Os critérios de seleção são: 

c. Relevância clínica do tema abordado 

d. Aplicabilidade clínica 

e. Atualização do tema 

f. Envolvimento prático 

6.2. Os critérios de desempate do processo seletivo, na seguinte ordem, são: 

a. Adequação de conteúdos atualizados com a abordagem prática 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 12/07/2017 através da página do facebook do CAMES 
e enviado por e-mail a todas as Ligas Acadêmicas candidatas. 

mailto:cames.cursospraticos@gmail.com
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8. PLANEJAMENTO DO WORKSHOP 

8.1. O tema do Workshop será definido por áreas como citado no item 3.1. 

8.2. O Workshop terá duração de 2 horas. 

8.3. É imprescindível a realização de atividades práticas associadas à abordagem teórica do tema 
proposto. 

8.4. As atividades deverão ser planejadas para contemplar a participação de 20 congressistas, além da 
participação dos membros da Liga organizadora da atividade. 

 

9. OBRIGAÇÕES DAS LIGAS ACADÊMICAS SELECIONADAS 

9.1. Designar representantes para participarem de todas as reuniões convocadas pela Comissão 
Científica do CAMES. 

9.2. Confirmar um MÉDICO SUPERVISOR para ministrar os Workshops de responsabilidade da Liga 
Acadêmica. 

9.3. Designar membros da liga para coordenarem a execução do Workshop, conforme citado no item 
4.3. 

9.4. Contribuir com a equipe organizadora do CAMES na realização da atividade. 

9.5. Fornecer os insumos necessários à realização das atividades práticas do Workshop de sua 
responsabilidade, por meio de recursos próprios ou através de empresas patrocinadoras. 

9.6. Caso a liga disponha de algum patrocínio, este poderá fazer a divulgação de seu material apenas 
dentro da sala que estiver ocorrendo o Workshop.  

10. BENEFÍCIOS 

10.1.  Os ligantes que participarem do workshop estarão sujeitos a um valor reduzido na inscrição do 
congresso, independente do lote de inscrições; Este valor será divulgado na página do CAMES no 
facebook juntamente com a divulgação do cronograma do evento. 

10.2.  Serão fornecidos certificados de participação como Organizadores do Workshop aos membros da 
Liga que participarem diretamente da execução da atividade, conforme item 9.3. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1.  Os certificados dos palestrantes serão emitidos pelo CAMES. 

11.2.  Outros pontos não contemplados no presente edital serão discutidos pela Diretoria do CAMES 
2017 caso seja necessário. 

 

Dayan Kirmse Mazolini 

Comissão de Cursos Práticos 

CAMES 2017 


