
ERRATA AO REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ORIGINAIS  

(Temas Livres) 

 

 A comissão organizadora da XXI JAGOCIR 2017, torna pública aos interessados, a errata ao 

regulamento para a submissão de trabalhos originais da XXI JAGOCIR MD 2017. 

 

* Onde se lê: 

2. Os interessados deverão enviar os resumos exclusivamente para o email: 

temaslivres.jagocir2017@gmail.com; 

LEIA-SE: 

2. Os interessados deverão enviar, exclusivamente para o email: temaslivres.jagocir2017@gmail.com, 

com o assunto “Temas livres – nome do aluno”, resumo (conforme as especificações do 

regulamento e desta errata) e ficha de inscrição devidamente preenchida (em anexo ao final deste 

documento). 

 

 

* Onde se lê: 

5. A data limite para submissão de trabalhos é 10/07/2017;  

LEIA-SE: 

5. A data limite para submissão de trabalhos é 05/08/2017 até às 23:59;  

 

 

* Onde se lê: 

6. O resumo deve conter ate 3000 caracteres (com espaço), fonte Arial ou Times New Roman, espaço 

1,5, deverá ser gravado em PDF sem gráficos, tabelas ou ilustrações; 

LEIA-SE: 

6. O resumo deve conter até 3000 caracteres (com espaço), fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 

12, espaço 1,5, deverá ser gravado em PDF sem gráficos, tabelas ou ilustrações; 

  

 

*Onde se lê: 

10. Os trabalhos serão classificados em uma das seguintes áreas: 

[...] 

LEIA-SE: 



10. Os trabalhos serão classificados em uma (s) das seguintes áreas: 

[...] 

* Onde se lê: 

12. O autor principal será comunicado, através de e-mail enviado até 11/08/17, sobre a seleção ou não 

de trabalho (s) de sua autoria e a forma de apresentação; 

LEIA-SE: 

12. O autor principal será comunicado, através de e-mail enviado até 18/08/17, sobre a seleção de 

trabalho (s) de sua autoria e a forma de apresentação (se apresentação oral ou pôster); em caso de 

apresentação oral, deve-se seguir os passos descritos no edital/errata da jornada no item “Da 

apresentação”. Em caso de pôster, o candidato selecionado deverá apenas responder ao email 

recebido, até o dia 21/08/17 às 23:59, confirmando a sua participação ou de pelo menos 1 dos 

coautores, inscritos como ouvintes, no dia do evento. 

Os selecionados que não confirmarem sua participação serão desclassificados e substituídos por 

outro expositor. Dessa forma, em caso de desistência dos selecionados na 1ª chamada, os 

candidatos selecionados para a 2ª chamada serão comunicados entre os dias 22 e 25/08/17, período 

em que deverão manifestar interesse em participar do evento. 

 

 

* Onde se lê: 

13. Seis trabalhos serão selecionados para apresentação oral, em data show, em 3 minutos no dia da XXI 

JAGOCIR MD 2017, 2 de setembro de 2017 (o horário da apresentação será divulgado junto com a 

programação final do evento no até dia 23/08/2017). 

LEIA-SE: 

13. Seis trabalhos serão selecionados para apresentação oral, em data show, em 3 minutos no dia da XXI 

JAGOCIR MD 2017, 2 de setembro de 2017 (o horário da apresentação será divulgado junto com a 

programação final do evento no até dia 28/08/2017). 

 

 

Para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, a comissão organizadora do evento se mantém disponível 

através do email faleconosco.jagocir2017@gmail.com. 

. 

 
Belo Horizonte, 12 de julho de 2017. 

A comissão organizadora XXI JAGOCIR 2017.



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
     
Nome:   

 
 

1 - DADOS PESSOAIS 

 

Nascimento: ____/____/________                   Naturalidade: __________________________________________ 

Sexo:     [    ] Masc.   [    ] Fem.                                                Idade:     _______________ 

Identidade: __________________________  Órgão Emissor: _______________                       Data _____/____/______ 

CPF: ________________________       Nacionalidade: _____________________________________________ 

Rua/Av.: ___________________________________________________________ nº ________    Compl.___________ 

Bairro: ____________________________________________________________    CEP: _____________ - _________ 

Cidade/UF.: ___________________________________________  Telefone: Res. (      ) _________________________ 

Telefone: Cel : _____ ________________  E-mail: _______________________________________________________ 

 
2 - ESCOLARIDADE 
 
Nome da Instituição: _______________________________________________________________________________ 

Período: _______________________   Data de Conclusão: ____/____/_____. 

Orientador: ______________________________________________________________________ 

   
Como você ficou sabendo da JAGOCIR MD 2017?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Você faz algum estágio extracurricular? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 XXI Jornada Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia Geral 
Rede MaterDei de Saúde 2017 – JAGOCIR MD 2017 

 


