ERRATA DE EDITAL
XXIX ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA (ECAM) E VIII
CONGRESSO GOIANO DE ÉTICA MÉDICA (COGEM)
A Comissão de Temas Livres, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao
Edital de Temas Livres de nº 01/2017, para nele fazer constar que:

Onde se lê:
2. DOS PRAZOS
Os temas livres deverão ser enviados para a Comissão Organizadora entre as
datas de 09 de junho de 2017 e 8 de julho de 2017. A lista com os trabalhos
de maior nota após a primeira avaliação será disponibilizada no dia 14 de
agosto de 2017. Os trabalhos para recorreção deverão ser enviados até o
dia 20 de agosto de 2017. Somente serão aceitos trabalhos com a data de
postagem dentro dos prazos acima citado. A publicação dos trabalhos
selecionados será realizada no dia 6 de setembro de 2017.

3.1 SOBRE O CONTEÚDO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DO RESUMO
 Ao inscrever o tema livre, é necessário o preenchimento por extenso de
todas as informações da ficha de inscrição, presente no site do evento.

5. DO REGULAMENTO
5.5. Cada participante poderá estar inscrito como autor principal de apenas dois
trabalhos no máximo;
5.11.Todos os trabalhos inscritos, aceitos e devidamente apresentados terão seus
resumos publicados nos anais do evento, disponibilizados na forma de
mídia digital.

6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
6.3.

Cada trabalho será analisado por dois professores e avaliado de acordo
com os critérios estabelecidos no item seguinte, resultando numa nota de
0 a 80. Será feita uma média aritmética das duas notas para formar uma
nota preliminar;

6.5.

Será publicada uma lista preliminar com os trabalhos de melhor nota de
número correspondente a 30% da quantidade total de trabalhos
submetidos ao congresso. Os outros 70% estarão automaticamente
reprovados;

6.6.

O candidato que assim desejar poderá fazer alterações em seu trabalho e
enviar novamente para correção. O CANDIDATO NÃO É OBRIGADO E
REENVIAR O TRABALHO PARA CORREÇÃO, e aqueles que assim
desejarem, NÃO precisam reenviar o trabalho original sem alterações. A
recorreção será realizada pelos mesmos professores e a nova nota terá
caráter substitutivo;

6.7.

A seleção final dos trabalhos aprovados será feita de acordo com a lista
de melhores trabalhos gerada após a segunda etapa de correção;

Leia-se:
2. DOS PRAZOS
Os temas livres deverão ser enviados para a Comissão Organizadora entre as
datas de 09 de junho de 2017 e 10 de agosto de 2017. Somente serão
aceitos trabalhos com a data de postagem dentro do prazo acima citado. A
publicação dos trabalhos selecionados será realizada no dia 6 de setembro
de 2017.

3.1 SOBRE O CONTEÚDO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DO RESUMO
 Ao inscrever o tema livre, é necessário o preenchimento por extenso de
todas as informações da ficha de inscrição, presente no site do evento e
inserir o anexo do trabalho no formato PDF.

5. DO REGULAMENTO
5.5. Cada participante poderá estar inscrito como autor principal de apenas dois
trabalhos no máximo e não há limites para participação como coautor;
5.11. Todos os trabalhos inscritos, aceitos e devidamente apresentados terão
seus resumos publicados nos anais do evento e na revista suplemento da Revista
de Patologia Tropical, disponibilizados na forma de mídia digital.

6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS

6.3.

Cada trabalho será analisado por dois professores e avaliado de acordo
com os critérios estabelecidos no item seguinte, resultando numa nota de
0 a 80. Será feita uma média aritmética das duas notas para formar a nota
final;

6.5.

REVOGADO

6.6.

REVOGADO

6.7.

REVOGADO

Goiânia, 18 de julho de 2017.
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