
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉ-REQUISITOS 
 

Pré-inscrição 

Aos alunos interessados a participar do VII Curso de Inverno em Oncologia 
Molecular (CIOM) é necessário a realização da pré-inscrição, para a realização da 
seleção dos alunos que participarão do VII CIOM. 

• 45 participantes (40 alunos com trabalhos e 5 como ouvintes); 

Para as vagas de alunos regulares: 

É obrigatório o preenchimento da ficha cadastral CLIQUE AQUI, assim como, o 
envio da carta de intenção, resumo do projeto de pesquisa e currículo lattes. 

Para as vagas de alunos ouvintes: 

É obrigatório o preenchimento da ficha cadastral CLIQUE AQUI, assim como, o 
envio da carta de intenção e currículo lattes. 

Atenção: 

✓ As vagas para alunos ouvintes serão destinadas, apenas, PARA ALUNOS QUE 
ESTEJAM NO INÍCIO DA GRADUAÇÃO E QUE AINDA NÃO TENHAM 
DESENVOLVIDO NENHUM PROJETO DE PESQUISA que possa ser 
apresentado. 

✓ Para os candidatos inscritos como alunos regulares, 5 alunos serão 
selecionados para apresentar seu projeto de pesquisa na categoria oral e 
35 para apresentar seu projeto de pesquisa na categoria pôster. 

✓ ATENÇÃO:  A CARTA DE INTENÇÃO, o RESUMO e o CURRÍCULO LATTES 
devem ser enviados em pdf e nomeados com o nome completo do 
candidato, ex: “CARTA_JOAO_SILVA”; “RESUMO_JOAO_SILVA”; 
“CURRICULO_JOAO_SILVA”. 

✓ Não serão avaliados os alunos que não seguirem as regras da pré-inscrição. 

 

 

https://forms.gle/a4MzsfmmJ9Wb96iq5
https://forms.gle/BDv2HGhDKQNAVxhW8
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Sobre o resumo: 

Deve ser enviado em português. O resumo é referente a um trabalho de pesquisa 
desenvolvido ou em desenvolvimento pelo candidato, sendo ele o primeiro autor (a) 
ou co-autor (a) do mesmo e não publicado em revista científica. Não é necessário 
que o projeto seja relacionado a oncologia. Todos os resumos aprovados no evento 
serão publicados individualmente na Brazilian Journal of Case Reports, sendo 
atribuído DOI individual para cada trabalho, em sessão exclusiva para os Anais do 
Evento. 

✓ Fonte: Calibri (corpo); 
✓ Tamanho: 12; 
✓ Espaçamento: 1,5; 
✓ Alinhamento: Justificado 
✓ Deve conter no máximo 300 palavras (excluindo o título, autores, filiações e 

palavras-chaves). 

O resumo deve conter os tópicos: 

✓ Título; 
✓ Autores; 
✓ Filiações; 
✓ Introdução; 
✓ Objetivo; 
✓ Metodologia; 
✓ Resultados ou resultados esperados ou resultados preliminares; 
✓ Conclusão; 
✓ Palavras-chaves (três a seis). 
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Sobre a carta de intenção 

A carta de intenção é obrigatória para a pré-inscrição de todos os candidatos, nela 
deve estar explicito as razões que lhe chamaram a atenção para o curso em questão. 

O texto deve conter um breve histórico de sua experiência profissional e as razões 
que lhe fazem um candidato ideal. Discorra sobre os pontos mais expressivos de sua 
carreira e formação. E por fim, descrever quais os motivos que te faria ser 
selecionado para o VII CIOM e como o curso seria importante na sua carreira 
acadêmica/profissional. 

✓ Fonte: Calibri (corpo); 
✓ Tamanho: 12; 
✓ Espaçamento: 1,5; 
✓ Alinhamento: Justificado 
✓ Deve conter no máximo 400 palavras. 

 

Taxa de Inscrição 

A inscrição dos alunos selecionados será realizada através do site 
www.harena.com.br  Será cobrada uma taxa de R$ 100,00, apenas para os alunos 
selecionados. O dinheiro não será devolvido em caso de desistência. 

Datas importantes: 

Data do evento: 25 a 29 de julho de 2022 
Submissão de Resumos: 01 de março de 2022 a 01 de abril de 2022 com possível 
prorrogação para 15 de abril de 2022 
Seleção de resumos: 15 de maio de 2022 
Inscrição dos Selecionados: 16 de maio a 25 de maio de 2022 
Valor de Inscrição: R$100,00 

Para mais informações entre em contato com a comissão organizadora pelo e-mail 
ciomhcb@hospitaldeamor.com.br  

http://www.harena.com.br/
mailto:ciomhcb@hospitaldeamor.com.br

