
                                                            

 

 

 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 

MICOLOGIA RIO 2022 - SBDRJ 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Os casos aprovados pela Comissão Científica serão apresentados em formato de aula, 

no Micologia Rio 2022 da SBDRJ, que será realizado nos dias 17, 18 e 19 de março, 

online, através da plataforma Zoom. 

O autor/apresentador deve constar como Residente, Especializando de serviço 

credenciado – SBD ou formado há menos de cinco anos em serviço credenciado a SBD. 

Serão aceitos casos dos seguintes temas: Micoses superficiais, Micoses subcutâneas e 

Micoses sistêmicas. 

A avaliação se dará em duas etapas e o resultado final sairá no site do evento, no dia 

14 de março.  

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Participação e autoria: 

O autor/apresentador deve constar como Residente, Especializando de serviço 

credenciado – SBD ou formado há menos de cinco anos em serviço credenciado a SBD. 

 

Inscrições e prazos:  

Fase 1 – Pré-seleção – Até 20 de fevereiro 

Envio da ficha de inscrição (Anexo 1) contendo o nome do caso, instituição, 

apresentador responsável, autores e resumo (Até 200 palavras). 

 

Fase 2 – Avaliação da Apresentação – De 20  de fevereiro a 10 de março 

Envio da apresentação do caso, em pdf ou ppt. Formato 16:9. 



                                                            

Todos os arquivos precisam ser enviados para o e-mail eventos@sbdrj.org.br com 

cópia para aux.eventos@sbdrj.org.br  

 

Resultado:  

Os temas pré-selecionados para apresentação, serão informados até o dia 10 de 

março. Após o envio da apresentação do caso, o resultado final sairá no site do evento 

no dia 14 de março. 

 

Apresentação:  

A apresentação do caso acontecerá ao vivo durante o Micologia Rio 2022, nos dias 17, 

18 e 19 de março de 2022, em horário a ser informado posteriormente pela comissão 

organizadora.  

Deve ser respeitado o tempo de apresentação de 06 minutos.  

 

Premiação:  

Os apresentadores dos casos selecionados ganharão a inscrição no evento em questão. 

Caso o mesmo já esteja inscrito, ele poderá transferir a inscrição para ter acesso ao 

conteúdo completo do Curso de Dermatopatologia Comparativa 2022, até o dia 01 de 

junho de 2022. 

 

O apresentador do melhor caso apresentado no evento ganhará a inscrição para o 10º 

DermaRio.  

 

Concordância:  

Todos os participantes estão de pleno acordo com este regulamento a partir de sua 

inscrição. 
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