
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 A Comissão Organizadora da XXI JAGOCIR MD (Jornada Acadêmica de Ginecologia, 

Obstetrícia e Cirurgia Geral), torna públicas as erratas ao edital de seleção da jornada bem como 

ao regulamento para submissão de trabalhos originais e sintetiza as alterações realizadas abaixo: 
 

 As inscrições de trabalhos foram prorrogadas até o dia 05 de agosto de 2017. 

 Devido a isso, atualizamos o cronograma do evento: 

Etapa Datas 

Inscrição para seleção de palestrantes 19/06/17 a 05/08/17 

Inscrição de trabalhos originais (temas livres) 25/06/17 a 05/08/17 

Pré-inscrição de ouvintes (via link) 16/08/17 a 27/08/17 

Resultado 1 (lista de acadêmicos palestrantes 

selecionados na modalidade temas teóricos) 
18/08/2017 

Resultado 2 (lista de apresentação oral e de pôsteres na 

modalidade temas livres)** 

Inscrição de acadêmicos palestrantes 18/08/17 a 21/08/17 

2ª chamada (lista de selecionados para apresentação) 22/08/17 a 25/08/2017 

Inscrição de acadêmicos palestrantes (2ª chamada) 22/08/17 a 25/08/17 

Publicação do programa final com temas e nomes dos 

apresentadores + pôsteres 
28/08/17 

Data limite de envio de apresentações 30/08/17 

Finalização de inscrição e pagamento de taxa (presencial) 28/08/17, 29/08/17 ou 01/09/17 

XXI JAGOCIR MD  02/09/17 
 

 As inscrições para temas teóricos não serão mais presenciais, porém, aquelas realizadas 

desta forma até a data da divulgação das erratas serão validadas. 

 Tanto para temas teóricos (apresentação oral) quanto para temas livres (apresentação oral 

e pôster), as inscrições serão através do envio da documentação constante no 

edital/regulamento/erratas para os endereços eletrônicos 

temasteoricos.jagocir2017@gmail.com e temaslivres.jagocir2017@gmail.com, 

respectivamente. 

 Para o envio de temas teóricos, os documentos necessários são: (1) texto resumo da 

apresentação proposta; (2) carta de apresentação do professor/orientador e (3) ficha de 

inscrição preenchida (anexada às erratas). 

 Para o envio de temas livres é necessário texto resumo e ficha de inscrição preenchida. 

 Todos os acadêmicos selecionados terão um bônus de 10% sobre a nota da prova teórica 

na próxima seleção de estagiários da REDE MATER DEI DE SAÚDE que será realizada 

no 1º semestre de 2018. 

 Para a finalização da inscrição de ouvintes (etapa presencial), um representante poderá 

comparecer em seu lugar para a efetivação de sua inscrição. 



 OBS.: a publicação desta nota não exclui a leitura do edital/regulamento e das erratas. 

 

Belo Horizonte, 12 de julho de 2017. 

Comissão Organizadora da XXI JAGOCIR 2017. 


