
 

ERRATA 

N 01/2020 

ao de Edital de avaliação e premiação dos trabalhos apresentados para o II 

Congresso do Departamento Universitário da Associação Médica do Rio Grande do 

Sul - II CDU AMRIGS 

 

Todos os trabalhos enviados anteriormente a liberação dessa Errata não sofrerão 

qualquer penalidade de desclassificação. As orientações dessa Errata começam a valer 

no momento da publicação da mesma, aos 10 dias do mês de novembro de 2020, pelas 

redes do Congresso. 

 

1. Onde se lê: 

“2 - Dos Temas: os trabalhos devem apresentar conteúdo pertinente e relacionado a 

uma e somente uma das seguintes áreas: “Clínica Médica”, “Clínica Cirúrgica”, 

“Medicina de Família e Comunidade”, “Pediatria”, ”Ortopedia e Traumatologia”, 

“Ginecologia e Obstetrícia”, “Psiquiatria”, “Intensivismo”, “Oftalmologia”, “Educação 

Médica”, “Urgência ou Emergência” OU “Trauma”.” 

 Leia-se: 

“2 - Dos Temas: os trabalhos devem apresentar conteúdo pertinente e relacionado a 

uma e somente uma das seguintes áreas: “Clínica Médica”, “Clínica Cirúrgica”, 

“Medicina de Família e Comunidade”, “Pediatria”, ”Ortopedia e Traumatologia”, 

“Ginecologia e Obstetrícia”, “Psiquiatria”, “Intensivismo”, “Oftalmologia”, 

“Otorrinolaringologia”, “Educação Médica”, “Emergência e Urgência” OU “Trauma”.” 

Adiciona-se a área “Otorrinolaringologia” e corrige-se o termo “Emergência e Urgência”. 

 

 



 

2. Onde se lê: 

“3.5 - O trabalho deverá ser em língua portuguesa e ser enviado em anexo  para o e-mail 

( contatodu@amrigs.org.br ).” 

Leia-se: 

“3.5 - O trabalho deverá ser em língua portuguesa e ser enviado em anexo à mensagem 

de e-mail para contatodu@amrigs.org.br, conforme exemplo do Anexo I do Edital.” 

 

3. Onde se lê: 

No item “3.1 - Todos os trabalhos inscritos no evento e que tiveram seu resumo 

aprovado pela Comissão Científica estão automaticamente concorrendo à premiação.” 

foram adicionados os itens 3.1.1. e 3.1.2. 

 Leia-se: 

“3.1 - Todos os trabalhos inscritos no evento e que tiveram seu resumo aprovado pela 

Comissão Científica estão automaticamente concorrendo à premiação. 

3.1.1. Os membros da Comissão Organizadora poderão inscrever trabalhos de 

sua autoria ou coautoria, estando igualmente sujeitos às disposições deste 

Edital, com direito à concorrer à premiação e aos 40 primeiros colocados para 

publicação na revista da AMRIGS, uma vez que a avaliação do conteúdo será 

realizada de maneira anônima por avaliadores que não compõem o 

Departamento Universitário da Associação Médica do Rio Grande do Sul; 

3.1.2. Os membros da Comissão Avaliadora não poderão ser orientadores de 

graduandos que irão apresentar os trabalhos, exceto nos casos de especialidades 

que tenham dois avaliadores. 

 

mailto:contatodu@amrigs.org.br


 

4. Onde se lê: 

“4.7 - Se o trabalho envolver pesquisas com seres humanos ou com animais, é 

obrigatório incluir no corpo do resumo o número CAAE para o primeiro ou o número do 

protocolo de submissão ao CEUA, para o segundo, ou o número do protocolo de 

submissão ao Comitê de Ética.” 

 Leia-se: 

“4.7 - Se o trabalho envolver pesquisas com seres humanos ou com animais, é 

obrigatório incluir no corpo do resumo o número CAAE para o primeiro ou o número do 

protocolo de submissão ao CEUA, para o segundo, ou o número do protocolo de 

submissão ao Comitê de Ética. 

 4.7.1. Para que o trabalho concorra aos 40 primeiros colocados para a publicação 

na revista da AMRIGS (de acordo com o tópico 7.3. deste edital), bem como para 

concorrer à premiação com um certificado relativo à sua colocação na classificação geral 

dos trabalhos do Congresso e de cada área temática específica (de acordo com o 9.3. 

deste edital), ele deve conter obrigatoriamente o número CAAE para o primeiro ou o 

número do protocolo de submissão ao CEUA, para o segundo, ou o número do protocolo 

de submissão ao Comitê de Ética. Caso não apresente o número do CAAE ou CEUA, o 

trabalho receberá certificado de trabalho aprovado no II CDU AMRIGS.” 

 

5. Onde se lê: 

No item 6.3.2 onde consta o formato de envio do Banner Digital: 

“6.3.2 - No corpo do e-mail deverá conter: 

- título do trabalho 

- nome completo do autor e dos coautores 

- nome completo do orientador 



 

- área temática do trabalho 

- um telefone para contato” 

 Leia-se: 

“6.3.2 - No corpo do e-mail deverá conter: 

- título do trabalho  

- nome completo do autor e dos coautores 

 - nome completo do orientador  

- área temática do trabalho 

- Código do trabalho (fornecido no e-mail de confirmação) 

 - um telefone para contato” 

O autor do trabalho aprovado deve encaminhar juntamente com o Banner Digital, o 

código do trabalho fornecido pela Comissão Científica no e-mail de confirmação. 

 

6. Onde se lê: 

No ponto 6.4, onde é descrita a formatação da fonte do banner digital: 

“6.4 - Em casos de fotos e imagens, serão necessárias legendas explicativas. Para o texto 

do Banner Digital, utilizar fonte Arial nos tamanhos de: 60 pontos negrito para o título, 

28 pontos negrito para os dados dos autores e 45 pontos normal para texto.” 

 Leia-se: 

“6.4 - Em casos de fotos e imagens, serão necessárias legendas explicativas. Para o texto 

do Banner Digital, utilizar fonte Arial nos tamanhos de: 60 pontos negrito para o título, 

28 pontos negrito para os dados dos autores, 45 pontos para texto e 28 pontos para 

referências bibliográficas.” 



 

Reitera-se que as referências bibliográficas inseridas no banner digital devem ter fonte 

em tamanho 28. 

7. Onde se lê: 

“Apresentador” nos tópicos 2.1, 3.4, 3.9, 7.2, 7.3, 7.3.4. 

“2.1 – Cabe aos autores do trabalho declararem qual a área pretendida, indicando-a no 

título do e-mail, no corpo deste e no Banner Digital de apresentação.” 

“3.4 – O primeiro autor deverá ser o apresentador do Banner Digital;” 

“3.9 – O autor principal (apresentador) deverá estar OBRIGATORIAMENTE inscrito no 

Congresso com a inscrição paga no momento da submissão, sob pena de eliminação do 

trabalho.” 

“7.2 – A pontuação classificatória final será calculada com base na fórmula a   seguir:  

   Nf = Nt + (Na1 + Na2)/2.  

Onde Nf é a pontuação classificatória final, Nt é a pontuação dada pelo avaliador do 

trabalho submetido durante a primeira etapa, e Na1 e Na2 são as pontuações dadas 

pelo primeiro e segundo avaliador da apresentação do Banner Digital, 

respectivamente.” 

“7.3 - A Comissão Científica, composta conforme Anexo I deste Edital, ficará responsável 

pela avaliação dos trabalhos e da apresentação, levando em consideração os critérios 

de avaliação seguintes:” 

“7.3.4 - Serão contabilizados separadamente o Banner Digital e a apresentação segundo 

os parâmetros definidos abaixo:” 

Leia-se 

Retifica-se que, durante a realização do II CDU, não haverá apresentação de trabalhos 

pelos seus autores. Reitera-se que o banner será disponibilizado para análise do corpo 



 

avaliador. Posto isso, excluem-se as menções à apresentação nos tópicos 2.1, 3.4, 3.9, 

7.2, 7.3, 7.3.4. Às demais condições, entende-se que “apresentador” pode e deve ser 

substituído por “primeiro autor”, aqui compreendido como o responsável pela inscrição 

e submissão do trabalho. 

 

8. Onde se lê: 

No item “7.3 - A Comissão Científica, composta conforme Anexo I deste Edital, ficará 

responsável pela avaliação dos trabalhos e da apresentação, levando em consideração 

os critérios de avaliação seguintes:” 

 Leia-se: 

“7.3 - A Comissão Científica, composta conforme Anexo II, ficará responsável pela 

avaliação dos trabalhos e da apresentação, levando em consideração os critérios de 

avaliação seguintes:” 

O Anexo II consta nesta Errata. 

Reitera-se, ainda, que o processo de avaliação dos trabalhos será composto por duas 

etapas. A primeira será realizada pela Comissão Cientifica do Congresso e diz respeito à 

revisão dos critérios de envio do trabalho, previsto em Edital. A segunda, referente ao 

conteúdo do trabalho e banner digital, será realizada pelos profissionais convidados, 

sem constar o nome dos autores e, portanto, de maneira anônima. 

 

9. Onde se lê: 

No ítem 9.2, onde consta a menção à entrada do evento. 



 

“9.2 – A Comissão Científica divulgará lista de cada trabalho no site 

(https://www.sympla.com.br/ii-congresso-do-departamentouniversitario-alem-do-

curriculo-medico__1028549) e na entrada do evento.” 

 Leia-se: 

“9.2 – A Comissão Científica divulgará lista de cada trabalho por meio de um link no site 

(https://www.sympla.com.br/ii-congresso-do-departamentouniversitario-alem-do-

curriculo-medico__1028549).” 

Reitera-se que o evento ocorrerá de maneira online, via plataforma Sympla Streaming, 

não havendo espaço de entrada do evento para os seus ouvintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 10 de novembro de 2020. 

https://www.sympla.com.br/ii-congresso-do-departamentouniversitario-alem-do-curriculo-medico__1028549
https://www.sympla.com.br/ii-congresso-do-departamentouniversitario-alem-do-curriculo-medico__1028549


 
ANEXO II 

ao de Edital de avaliação e premiação dos trabalhos apresentados para o II Congresso do 

Departamento Universitário da Associação Médica do Rio Grande do Sul - II CDU AMRIGS 

 

Os membros da Comissão Científica do II Congresso do Departamento Universitário da 

Associação Médica do Rio Grande do Sul são os que seguem: 

 

Amanda Ribeiro da Silva 

Arthur De Marco da Silva 

Julia Perito Alfredo 

Luísa Soares Capa 

Rodrigo Alberto da Silva  

Thalia Michele Vier Schmitz 

Yasmin Podlasinski da Silva 


