A participação no concurso é
exclusiva para acadêmicos(as)
matriculados(as) regularmente,
em 2022, a partir do 5º período
(3º ano), do curso de Medicina
realizado em escola /
faculdade no Brasil

Para participar, acesse o site
do CBPC/ML, preencha o
formulário, informe seus
dados de contato, o tema
sugerido da aula e uma breve
descrição do mesmo

O tema deve ser,
obrigatoriamente, relacionado à
especialidade médica Patologia
Clínica / Medicina Laboratorial.
Como sugestão de tema,
consulte a apresentação da
SBPC/ML

O prazo de inscrição do tema é

17 de julho de 2022

Os temas serão avaliados
pela Diretoria Executiva da
SBPC/ML. O resultado será
comunicado no site
cbpcml.org.br até o dia 24
de julho de 2022

O(s) autor(es) dos temas
aprovados receberão um
e-mail em que constará:
Especiﬁcações técnicas
para gravação do vídeo
Slide mestre oferecido
pela SBPC/ML que deverá,
obrigatoriamente, ser
utilizado na apresentação
Link para enviar o arquivo
com o vídeo ﬁnalizado

O vídeo deve ser enviado
impreterivelmente até o dia
9 de setembro de 2022. Não
serão aceitos vídeos
enviados após esta data.

Acesse cbpcml.org.br e participe

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO VÍDEO
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APRESENTAÇÃO
DO(A) ACADÊMICO(A)

APRESENTAÇÃO
DOS SLIDES

DICÇÃO

DIDÁTICA

CLAREZA NA
APRESENTAÇÃO

RELEVÂNCIA
DO TEMA PARA
PATOLOGIA CLÍNICA/
MEDICINA LABORATORIAL
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5%
COMUNICAÇÃO

ARGUMENTAÇÃO

Se houver empate, será
selecionado a aula do(a)
participante mais novo(a). Caso o
empate persista, será realizado
um sorteio pela Diretoria
Executiva da SBPC/ML para
decidir o(a) vencedor(a)

ATUALIZAÇÃO
CIENTÍFICA

O(a) acadêmico(a)
selecionado(a) apresentará
sua aula sobre o tema do
vídeo no 54º CBPC/ML
Além disso, o(a) vencedor(a)
também receberá

5%

5%

EMPATIA DO(A)
ACADÊMICO(A)

ÉTICA

O nome do(a) acadêmico(a)
será divulgados no dia 16 de
setembro de 2022 nos
veículos de comunicação da
SBPC/ML e do CBPC/ML

Participação no 54º CBPC/ML
Certificado de participação
como “Congressista” no 54º
CBPC/ML
Anuidade SBPC/ML
O certiﬁcado de participação
pode ser usado como comprovante
para dispensa nas atividades
curriculares durante o período de
realização do 54º CBPC/ML

Acesse cbpcml.org.br e participe

