3ª CIRCULAR

TEMAS LIVRES
Prezados Colegas,
O 72º Congresso Brasileiro de Cardiologia contará com a apresentação de número muito expressivo de temas
livres, distribuídos pelas modalidades Pesquisador Sênior, Pesquisador Jovem, Residentes Médicos e Iniciação
Científica (IC). Estas modalidades pretendem valorizar tanto o jovem médico ou aluno de graduação em medicina
interessados em pesquisa em cardiologia, como os pesquisadores com mais experiência neste tipo de atividade,
destacando o melhor da produção científica nacional na área cardiovascular.
O quantitativo de trabalhos submetidos superou expectativas. Para dar conta desse desafio, 460 cardiologistas
participaram do julgamento e cada tema livre recebeu pelo menos três notas, transformadas em média final. Foram
aprovados 54,1% dos trabalhos submetidos e 312 debatedores estarão envolvidos nas sessões de apresentação dos
temas livres na forma oral ou pôster. Vejam os números:
Temas livres Pesquisador Sênior submetidos/aprovados
Temas livres Pesquisador Jovem submetidos/aprovados
Temas livres Residentes submetidos/aprovados
Temas livres Iniciação Científica submetidos/aprovados
Total de temas livres submetidos/aprovados
Julgadores de temas livres
Julgadores envolvidos nas Comissões de Premiação
Debatedores de temas livres
Total de temas livres que serão apresentados na forma oral/pôster

Números
492 / 351
312 / 206
395 / 200
607 / 221
1806 / 978
460
24
312
30 / 948

A novidade este ano é que 97% dos temas livres serão apresentados na forma de pôster, com o intuito de valorizar
ainda mais este formato de apresentação. O trabalho em pôster permanece mais longo período de tempo disponível
para visitação e permite a discussão mais próxima e informal com os debatedores e interessados nos diferentes
temas. Haverá duas ilhas para apresentação oral curta e discussão dos pôsteres que obtiveram melhores
avaliações.
Importante destacar os prêmios que serão oferecidos. Para os temas livres de Pesquisadores, três categorias:
Pesquisador sênior, Pesquisador jovem, melhor pôster. Para os temas livres de Residentes médicos e Iniciação
científica: melhor oral e melhor pôster. O processo de julgamento foi muito criterioso. Os 20 melhores temas de
Pesquisadores Sênior e Jovem, e os 10 melhores dos Residentes médicos e da Iniciação Científica foram enviados
aos Comitês de premiação formados por três ou quatro novos julgadores. Novas notas foram atribuídas e a média
calculada, selecionando-se então os 10 melhores temas livres de Pesquisadores Sênior e Jovem e os 5 melhores
dos Residentes médicos e da Iniciação Científica a serem apresentados na forma oral em sessões especiais. A
decisão final só acontecerá no Congresso, após a apresentação dos trabalhos.
Estes números muito honram a nossa Sociedade e reforçam que o Congresso é o ambiente ideal para o debate e
para a troca de experiência com especialistas nos diferentes tópicos da cardiologia. Vale ressaltar que a atual
Diretoria Científica da SBC tem posição clara de valorização da produção científica e deu grande atenção ao
processo de julgamento desses trabalhos.
Por fim, é fundamental agradecer a todos os envolvidos nesse processo, aos autores dos trabalhos pela confiança,
aos julgadores e debatedores dos temas livres pela disponibilidade e colaboração indispensáveis, aos integrantes
da Comissão Executiva e Científica do Congresso (CECon) pela contribuição diuturna no processo, aos funcionários
do setor científico da SBC pelo árduo trabalho.
Temos a convicção de que os temas livres serão um diferencial para o nosso Congresso e desejamos sucesso a
todos os autores nessa iniciativa de pesquisa.
Forte abraço,
Andréa Araujo Brandão
Coordenadora de Temas Livres
72º Congresso da Sociedade Brasileira
de Cardiologia

Raul Dias dos Santos Filho
Diretor Científico
Sociedade Brasileira de Cardiologia

Confira o manual para apresentação dos trabalhos:

http://cardio2017.com.br/trabalhos/ManualApresentacao72CongressoBrasileiroCardiologia.pdf
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