
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIZAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NO 
1º RIO REPAIR 

 

Aos Residentes dos Serviços de Cirurgia Plástica da SBCP 

No período de 05 de outubro a 07 de outubro, teremos a 1º Rio Repair, quando poderemos trocar 
informações, experiência e usufruir do convívio amigo. 

Será também mais uma oportunidade dos colegas em formação poderem participar como docentes, 
apresentando seus trabalhos e participando de um concurso de prêmios. 

Sabemos da importância de treinarmos desde cedo apresentações e formatações de trabalhos que nos 
servirão e engrandecerão nossa vida profissional e científica; pois só assim valorizaremos nosso grupo e 
nossa especialidade. 

A Comissão julgadora será formada por Membros da SBCP-RJ. 

Os autores devem ser residentes pertencentes a um serviço credenciado da SBCP e os trabalhos devem ser 
realizados no próprio serviço. 

O apresentador deve ser o autor do trabalho. 

Os critérios de avaliação para o julgamento da Comissão são: 

1. Tema: indica a relevância do trabalho para a formação do Residente. 
2. Estrutura do trabalho; Introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. 
3. Didática: postura, respeito ao tempo e clareza na apresentação. 
4. Documentação: clareza e qualidade dos textos e imagens. 
5. Argumentação nos questionamentos: conhecimento do tema do trabalho. 
6. O tempo de apresentação será de 8 minutos para cada trabalho. 

OBS: O tempo, incluído no critério didática, será também avaliado da seguinte forma:  
a) Ultrapassando os 8 minutos em até 30 segundos: Perda de 1,5 pontos do critério didática. 
b) Ultrapassando os 8 minutos acima de 30 segundos: ELIMINAÇÃO. 

7. Os trabalhos(resumo) deverão ser enviados até o dia 26 de setembro de 2022, para Dra. Sanaé 
Maia Matsuda através do: E-mail: trabalhocientifico@sbcp-rj.org.br 

O autor estará isento da inscrição. 

A premiação do concurso será: 

1º lugar: Inscrição no 6º Master Training e 18ª 
Jornada de Búzios de 2023 e Livro de Cirurgia 
Plástica: Uma Revisão por Perguntas e Respostas 
Comentadas – Autor: Sergio Carreirão. 

2º lugar: 18ª Jornada de Búzios de 2023. 
3º lugar: Inscrição no 6º Master Training de 
2023. 
 

 

Comissão de Prêmios 

mailto:trabalhocientifico@sbcp-rj.org.br

