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EDITAL N º 01/2022 
EDITAL PARA OFERTA DE OFICINAS TEÓRICO-PRÁTICAS PELAS LIGAS ACADÊMICAS E GRUPOS DE ESTUDOS 

NO 9º SIMPÓSIO DE MEDICINA DA PUC MINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS 
  

A Comissão Organizadora do 9º Simpósio de Medicina da PUC Minas campus Poços de Caldas torna público, por meio 
deste edital, a abertura de inscrições, de 01 a 08 de ABRIL de 2022, para a oferta de Oficinas teórico-práticas pelas Ligas 
Acadêmicas e Grupos de Estudos (GE) durante o 9º Simpósio de Medicina da PUC Minas campus Poços de Caldas. 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1. Os GRUPOS DE ESTUDOS OU LIGAS deverão preencher o requerimento de inscrição online, disponível no endereço 
eletrônico (https://forms.gle/iyN5ARE3tqDED8ss8), aberto no período de 01 a 08 de abril de 2022, informando os 
seguintes dados:  
a) Nome da Liga ou do Grupo de Estudos; 
b) Nome dos coordenadores e apoiadores que ofertarão a oficina (acadêmicos, professores, médicos residentes e/ou 
outros profissionais); 
c) Título da oficina teórico-prática; 
d) Temática da oficina teórico-prática;  
e) Proposta do conteúdo e da dinâmica a ser ofertado na oficina (máximo de duas laudas), descrito por itens, incluindo 
no mínimo três referências indicadas para a realização da oficina, em formato PDF e tamanho máximo do arquivo 500KB; 
f) Nível de conteúdo recomendado (básico, intermediário, avançado); 
g) Indicação de dia da semana e horário de preferência para carga horária teórica online da oficina; 
h) Indicação de dia da semana e horário de preferência para carga horária prática da oficina; 
i) Local pretendido a ser utilizado para a carga horária prática (Centro de Simulação Avançado OU Centro de Simulação 
em Cuidados de Saúde). 

 
1.1.1. A carga horária online poderá incluir todos os alunos inscritos em um mesmo horário, mesmo que o Grupo de 

Estudos ou Liga Acadêmica seja selecionado para realizar a oficina mais de uma vez e poderá ocorrer em qualquer 
dia da semana, durante o período da noite, de acordo com a disponibilidade da Coordenação do Grupo de Estudos 
ou Liga Acadêmica; 

1.1.2. A carga horária prática das oficinas deverá ser ofertada durante os meses de abril ou maio de 2022, em dias e 
horários que serão divulgados posteriormente pela coordenação do Simpósio; 

1.1.3. A indicação de prioridade de dia e horário deverá seguir uma ordem de preferência pelo grupo ofertante da 
oficina. No entanto, a indicação de horário não é garantia de que a oficina será ofertada naqueles dias/horários. 
Horários alternativos poderão ser sugeridos pela Comissão Organizadora do 9º Simpósio de Medicina conforme 
disponibilidade do Centro de Simulação Avançado ou Centro de Simulação em Cuidados de Saúde; 

1.1.4. Os coordenadores dos Grupos de Estudos ou Ligas devem dar preferência para ofertar a oficina em horários que 
não coincidam com os horários de aulas das disciplinas em que estão matriculados; 

1.1.5. Posteriormente, os alunos deverão dar preferência por se inscrever na oficina que irão realizar em horários que 
não coincidam com as disciplinas em que estão matriculados; 

1.1.6. Cada Liga ou Grupo de Estudo poderá se inscrever com mais de uma proposta temática de oficina teórico-prática 
se desejar, e também poderá ser selecionado para ofertar a mesma oficina temática em mais de 1 (um) 
dia/horário. 

2. DA CARGA HORÁRIA E CARACTERÍSTICAS DA OFICINA TEÓRICO-PRÁTICA 

2.1. Cada oficina terá um total de 5 (cinco) horas, distribuídas da seguinte forma: 

• Uma hora de estudo individual do material indicado pela LIGA ACADÊMICA ou GRUPO DE ESTUDO ofertante; 

• Duas horas de discussão, de forma online, com base em referências e materiais disponibilizados previamente pela 
LIGA ACADÊMICA ou GRUPO DE ESTUDO ofertante da oficina. Esta discussão poderá abordar casos clínicos dentro 
da temática escolhida, com mediação dos coordenadores LIGA ACADÊMICA ou GRUPO DE ESTUDO; 

• Duas horas de oficina prática nos laboratórios da PUC MINAS campus Poços de Caldas (Centro de simulação 
avançado OU Centro de Simulação em Cuidados de Saúde). 

2.2. A OFICINA será ofertada para no máximo 20 alunos por dia/horário. 
2.3. Serão ofertadas um mínimo de turmas de oficinas, para que os alunos do Curso de Medicina possam se inscrever 
em pelo menos 2 (duas) oficinas teórico-prática. O mesmo GE ou Ligas Acadêmica poderá oferecer a mesma oficina em 
mais de 1 (um) dia/horário. 

https://forms.gle/iyN5ARE3tqDED8ss8
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2.4. São atribuições dos coordenadores da Liga Acadêmica ou Grupo de Estudos que ofertarem a oficina:  
a) criar a temática, a dinâmica da oficina e disponibilizar referências/materiais aos acadêmicos inscritos; 
b) fazer contato com o técnico da simulação e auxiliá-lo na organização da oficina; 
c) zelar pelos materiais e manter a organização antes, durante e após as oficinas no Centro de simulação avançado OU 
Centro de Simulação em Cuidados de Saúde; 
b) auxiliar os estudantes inscritos durante todas as etapas da oficina; 
c) realizar as atividades que lhe forem determinadas e entregar ata e lista de presença para a Comissão Organizadora do 
8º Simpósio de Medicina após o término das oficinas. 
2.5. São direitos dos coordenadores da Liga Acadêmica ou Grupo de Estudos que ofertarem a oficina:  
a) Os membros da coordenação do GRUPO DE ESTUDOS ou LIGA ACADÊMICA e seus colaboradores aprovados para a oferta 
da oficina e que a realizarem, receberão certificado de OFERTA DE OFICINA TEÓRICO-PRÁTICA expedido pela Coordenação 
do Curso de Medicina da PUC Minas campus Poços de Caldas, que poderá ser utilizado no Currículo Lattes, e também 
validado como Atividades Complementares de Graduação. 
 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. Concluídas as inscrições, as propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora do 9º Simpósio de Medicina da PUC 
Minas campus Poços de Caldas. 
3.2. A avaliação levará em consideração os seguintes itens: 
a) Preenchimento dos itens do formulário: 1 ponto por item preenchido adequadamente; 0,5 ponto por item preenchido 
parcialmente; 0 ponto por item não preenchido (eliminatório). 
b) Relevância do tema da oficina:  Critérios avaliados – (1) Grande impacto na área; (2) Caráter inovador; (3) Aplicabilidade 
da oficina teórico-prática. Estes três critérios podem ser somados (1 ponto = total; 0,5 ponto = parcial. 0 ponto = não 
atende). 
c) Proposta do conteúdo e da dinâmica a ser ofertada: Critérios avaliados – (1) Uso de linguagem clara e objetiva; (2) 
Conteúdo coerente com a temática e o título da oficina; (3) Dinâmica teórico/prática coerente com a temática e o título 
da oficina. Estes três critérios podem ser somados (1 ponto = total; 0,5 ponto = parcial. 0 ponto = não atende). 
d) Atualidade das referências indicadas: Critérios avaliados – (1) Número de referências mínimo; (2) Atualidade das 
referências. Estes dois critérios podem ser somados (1 ponto = total – número do edital e referências publicadas nos 
últimos 5 anos; 0,5 ponto = parcial – número de referências inferir ao solicitado no edital e referências publicadas a mais 
de 5 anos. 0 ponto = não atende). 
3.3. Serão selecionados um mínimo de 6 (seis) propostas de oficinas teórico-práticas apresentadas pelos GRUPOS DE 
ESTUDOS ou LIGAS ACADÊMICAS, podendo o mesmo grupo ofertar por mais de uma vez a mesma oficina em horários 
distintos. 
3.4. No caso de desistência da oferta da oficina teórico-prática, por parte do Grupo de Estudos ou Liga, o grupo seguinte 
da lista de espera será convocado, desde que aprovado na seleção. 

4. DOS PRAZOS E RESULTADOS 

4.1. Os Grupos de Estudos e as Ligas Acadêmicas deverão preencher o requerimento de inscrição online, disponível no 
endereço eletrônico disponibilizado, no período de 01 a 08 de abril de 2022. 
4.3. Concluídas as inscrições, as propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora do 9º Simpósio de Medicina da PUC 
Minas campus Poços de Caldas, seguindo os critérios mencionados, durante o período de 09 a 17 de abril de 2022. 
4.4. O resultado será divulgado até a data de 18 de abril de 2022. 
 
Para maiores informações ou esclarecimentos não contemplados neste edital, entre em contato com a Comissão 
Organizadora do 9º Simpósio de Medicina do campus Poços de Caldas. 
 
Poços de Caldas, 22 de março de 2022.  
 
 
Comissão Organizadora do 9º Simpósio de Medicina da PUC Minas campus Poços de Caldas 
 
 
Prof. Dr. Antonio Angelo Rocha 
Coordenador do Curso de Medicina 


