
 
 

 
 

EDITAL 2022 – SIMPÓSIO DE LIGAS ACADÊMICAS DE 
MEDICINA 2022 (SOLAM) 

 
 

O Centro acadêmico de Medicina de Blumenau (CAMBLU) torna público o processo seletivo para 
membros do corpo discente do curso de Medicina da Universidade Regional de Blumenau (FURB) e 
membros diretores e ligantes das ligas acadêmicas de Medicina para inscrição no Simpósio de Ligas 
Acadêmicas de Medicina relativo aos dias 10,11 e 12 de maio. 

 
Dos objetivos: 

ARTIGO 1º: O Simpósio de Ligas Acadêmicas de Medicina tem como objetivo realizar um evento feito 
por acadêmicos para acadêmicos, por meio da parceria com as Ligas Acadêmicas em que membros 
diretores e ligantes têm direito a fazer uma apresentação em formato de Caso Clínico. 

 
Do público-alvo: 

ARTIGO 2º: Ser membro de uma Liga Acadêmica de Medicina, podendo ou não ser da diretoria. 

 
Das vagas: 

ARTIGO 3º: Serão ofertadas 12 (doze) vagas para as ligas interessadas no Simpósio. 

3.1: As vagas serão estabelecidas por ordem de inscrição, assim como os dias de apresentação para cada 
liga.  

 
Da inscrição: 

ARTIGO 4º: O processo de inscrição dos casos clínicos será realizado do dia 20 de abril ao dia 02 de 
maio de 2022. 

4.1: As ligas poderão fazer parcerias tendo assim dois palestrantes por apresentação através de uma 
inscrição.  

4.2: Cada caso clínico pode conter até 10 autores, entretanto, apenas 2 poderão ocupar o cargo de 
apresentadores. Os apresentadores precisam ser identificados na inscrição do caso clínico.  

4.3: A inscrição deverá ser feita através do link de formulário disponibilizado no Instagram oficial da 
SOLAM no dia 20 de abril. 

 
Das apresentações:  

ARTIGO 5º: Deverão ser feitas pelo(s) ligante(s) e/ou diretoria das ligas inscritas em formato de Caso 
Clínico com temática de sua preferência. 

 

 



 

 

5.1: O(s) apresentador(es) terá(ão) até 20 (vinte) minutos para apresentação pública do Caso, prorrogáveis 
por mais 5 (cinco) minutos, e os membros da banca examinadora, em conjunto, têm até 10 (dez) minutos 
para comentários.  

 
Da banca: 

ARTIGO 6º: A banca avaliadora contará com 3 professores do curso de Medicina FURB com o propósito 
de premiar as apresentações feitas pelos ligantes. 

6.1: A avaliação será feita a partir dos critérios baseados no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com 
pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) em cada critério, tendo o resultado pela média. 

6.2: Dos critérios avaliadores: 

I -     Quanto aos recursos audiovisuais: Utilização adequada de recursos audiovisuais (slides), clareza, 
pertinência e bom domínio em conjunto com a fala; 

II - Quanto à apresentação pública: Consistência no desenvolvimento da apresentação, precisão de 
raciocínio, habilidade de comunicação, utilização adequada do tempo, sequência lógica, clareza nas 
afirmações, referencial teórico e conclusões;  

III -   Quanto à temática: domínio do tema, atualidade e relevância, relação com teoria e prática.  

 
Das exigências:  

ARTIGO 7º: As ligas que se inscreverem se comprometem a apresentar seus respectivos trabalhos, além 
de enviarem o documento da apresentação com 24h de antecipação para os organizadores do evento 
através do e-mail: camblufurb@gmail.com  

 
Da premiação:  

ARTIGO 8º: As 3 melhores notas avaliadas de 0 (zero) a 10 (dez) ganharão os 3 primeiros lugares e 
certificado. 

8.1: O primeiro lugar terá uma vaga garantida de apresentação na SECIMED. 

 
Da participação dos acadêmicos:  

ARTIGO 9º: As inscrições para ouvintes serão aberta para todos os acadêmicos do curso de medicina.


