ORIENTAÇÕES FINAIS

O 31º Congresso Brasileiro de Patologia está chegando e para melhor recebê-lo enviamos algumas informações que
serão importantes no decorrer do evento:
Data: de 02 a 05 de novembro de 2017
Local do evento: MinasCentro
Av. Augusto de Lima, 785 – Centro - Belo Horizonte/MG
CURSOS PRÉ-CONGRESSO:
LOCAL
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG): Av. João Pinheiro, 161 – Centro, Belo Horizonte – MG
Data: 01/11/2017
Horário: 08h00 às 18h
CURSO 1 – O PATOLOGISTA COMO PROTAGONISTA NA ERA DA MECIDINA PERSONALIZADA
CURSO 2 – GESTÃO DE LABORATÓRIOS CBHPM E PACQ: IMPLEMENTAÇÃO E AUDITORIA INTERNA
Não teremos inscrições para os cursos pré-congresso no local do evento

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

Quinta-feira, dia 02 de novembro, das 06h30 às 18h
Sexta-feira, dia 03 de novembro, das 07h30 às 18h
Sábado, dia 04 de novembro, das 07h30 às 18h
Domingo, dia 05 de novembro, das 07h30 às 13h
INSCRIÇÕES PAGAS NO LOCAL
Para aqueles que ainda não efetivaram sua inscrição, informamos que para pagamentos no local do evento serão
aceitos somente pagamento em DINHEIRO ou CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO e CHEQUE.

A TAXA DE INSCRIÇÃO DÁ DIREITO A:
• Pasta com material do Congresso (garantido aos pré-inscritos);
• Crachá de identificação;
• Acesso à programação científica e social;
• Acesso à exposição comercial e de serviços;
CAPACIDADE DAS SALAS
Visando a segurança de todos os participantes do evento ressaltamos que o congresso respeitará a
capacidade de pessoas em cada ambiente. Informamos que – atingindo a lotação máxima em cada sala
– os brigadistas poderão limitar e proibir a entrada de novas pessoas no ambiente.
Sala Granada: 418 pessoas
Auditório Pirita: 100 pessoas
Auditório Ágata: 241 pessoas

Auditório Turmalina: 150 pessoas
Auditório Esmeralda: 150 pessoas
Auditório Quartzo: 241 pessoas

CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO
Os crachás estão classificados como:
Day Fee
Congressista – Prescritor
Congressista – Não Prescritor
Expositor - Não Prescritor
Staff - Não Prescritor
Palestrante/ Speaker - Prescritor
Acompanhante – Não Prescritor
Comissão Organizadora - Prescritor
• Todos os congressistas devem retirar o crachá na secretaria do evento;
• O credenciamento dos congressistas, de qualquer categoria, realiza-se mediante apresentação o
número do CPF;
• O uso do crachá de identificação é indispensável e obrigatório para acesso ao 31º Congresso Brasileiro
de Patologia. Em caso de perda, para fornecimento de 2ª via será cobrada taxa adicional de R$ 50,00.

CERTIFICADOS
Os certificados de participação serão disponibilizados a partir de 06 de novembro através do site do
evento: http://congressodepatologia2017.com.br/
Para emitir seu certificado basta acessar o site, preencher com seu e-mail cadastrado no momento da
inscrição, responder a pesquisa de satisfação e emitir o certificado.

MÍDIA DESK
Os palestrantes que utilizarão equipamento áudio visual deverão procurar com 1h de antecedência a
sala mídia desk para entrega do material. Os atendentes estão aptos para testar, copiar e programar a
apresentação para a sala correspondente.
TRABALHOS
Haverá um ponto de atendimento junto à área de trabalhos para consultas e informações.
MODALIDADE ORAL
Os melhores trabalhos selecionados para Tema Livre Oral estão na programação científica. Consulte e
informe-se das datas de apresentação neste programa.
A apresentação oral deverá ser feita, impreterivelmente, em 10 minutos para exposição do trabalho e
terá 05 minutos para discussão. Caso nenhum dos autores compareça ao evento, a apresentação será
cancelada e não será emitido certificado.
O apresentador deve preparar sua apresentação através de slides (PowerPoint) e comparecer com
antecedência mínima de 1 hora ao Mídia Desk/ Sala VIP para salvar o arquivo no sistema.

Sessão 1 - 02 DE NOVEMBRO | 11:15 - 13:00 | Sala Pirita
Sessão 2 – 03 DE NOVEMBRO | 09:00 - 10:45 | Sala Pirita
Sessão 3 - 04 DE NOVEMBRO | 16:00 - 17:30 | Sala Pirita

MODALIDADE PÔSTER IMPRESSO
Os pôsteres aprovados para o congresso ficarão expostos em dia e hora abaixo:

GRUPO 1 – DIA 02 DE NOVEMBRO - quinta-feira
COLOCAÇÃO
DIA 02/11/2017: entre 08:00 e 10:00
RETIRADA
DIA 02/11/2017: entre 16:30 e 17:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autópsia
Dermatopatologia
Neuropatologia e Patologia Neuromuscular
Patologia Cardiovascular
Patologia Mamária
Patologia Pediátrica/Feto-placentária
Patologia Pulmonar e do Mediastino

GRUPO 2 – DIA 03 DE NOVEMBRO - Sexta-feira
COLOCAÇÃO
DIA 03/11/2017: entre 08:00 e 10:00
RETIRADA
DIA 03/11/2017: entre 16:30 e 17:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hematopatologia
Patologia Cabeça e Pescoço/Patologia Oral
Patologia Cirúrgica
Patologia Endócrina
Patologia Gastrointestinal
Patologia Ginecológica
Patologia Hepática, Trato Biliar e Pâncreas Exócrino
Patologia Infecciosa

9. Patologia Molecular
10. Patologia Ocular
GRUPO 3 – DIA 04 DE NOVEMBRO - SÁBADO
COLOCAÇÃO
DIA 04/11/2017: entre 08:00 e 10:00
RETIRADA
DIA 04/11/2017: entre 16:30 e 17:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Assuntos Profissionais
Citopatologia
Ensino em Patologia/Telepatologia
Gestão Laboratorial e Controle de Qualidade
Nefropatologia
Patologia Investigativa, Técnicas e Microscopia Eletrônica
Patologia Óssea e Partes Moles
Patologia Veterinária
Uropatologia

1) os trabalhos da Sessão de Pôsteres da Graduação seguirão o mesmo cronograma, de acordo com
o dia e o respectivo tema do trabalho aprovado.
2) O número do painel está disponível na lista de trabalhos aprovados - vide site do congresso.
Pedimos que o autor responsável se dirija à área de trabalhos para confirmar a presença da
exposição do trabalho no evento.

AVALIAÇÃO DOS PÔSTERES
A Comissão Científica solicita que o autor do trabalho esteja em frente ao trabalho exposto durante os
intervalos da programação científica. Será um momento em que o autor deverá estar disponível para
responder a perguntas e dúvidas.

DIA 02 DE NOVEMBRO - quinta-feira



MANHÃ – 10:45 – 11:15
TARDE – 15:30 – 16:00

DIA 03 DE NOVEMBRO - Sexta-feira



MANHÃ – 10:45 – 11:15
TARDE – 15:30 – 16:00

DIA 04 DE NOVEMBRO - SÁBADO



MANHÃ – 10:30 – 11:00
TARDE –15:30 – 16:00

IMPORTANTE
- Os pôsteres não retirados dentro do prazo determinado pela organização serão descartados. Os
autores serão responsáveis pela montagem e desmontagem dos pôsteres nas áreas de exposição
especificadas.
- A organização do evento não se responsabilizará por pôsteres fixados ou retirados fora do prazo
estipulado.
- Levar material para fixação do pôster, não disponibilizaremos no local;

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
Os melhores trabalhos serão conhecidos durante a Festa de Encerramento do Congresso.

PUBLICAÇÃO
Os trabalhos aprovados serão publicados no site do congresso, após o evento.

CERTIFICADOS
Após o término do Congresso será conferido certificado impresso do trabalho aprovado ao autor
responsável pela apresentação.

ATIVIDADES SOCIAIS








Cerimônia de abertura (quinta-feira) - MinasCentro
Happy Poster (sexta-feira) - MinasCentro
Por dentro da noite mineira (sexta-feira)
Choperia Albanos Lourdes – 2 chopes por pessoa. Benefício mediante apresentação do crachá;
Circuito do Rock: Jack Rock Bar e Lord Pub - desconto de R$ 10,00 na entrada + Welcome Shot.
Benefício mediante apresentação do crachá;
Templo Cervejeiro – Cervejaria Backer - Welcome Chopp. Vale 01 chopp Pilsen de 340 ml. Não
acumulativo.
Festa de encerramento – local onde serão divulgados os prêmios – Automóvel Clube de Minas
Gerais: Av. Afonso Pena, 1394 - Centro, Belo Horizonte – MG (pulseiras devem ser retiradas na
secretaria do evento)

OPÇÕES DE TRANSPORTE AEROPORTOS – CENTRO
OPÇÕES DE TRANSPORTE AEROPORTOS – CENTRO
• Saída do Aeroporto Internacional de BH
Conexão Aeroporto: Linha Executiva Aeroporto Internacional de BH - Conexão Aeroporto Álvares
Cabral (com opções de parada no Hotel Ouro Minas e na Avenida Álvares Cabral, Região Centro
Sul de BH). Saídas a partir das 6h até 00h30, normalmente, com frequência de ônibus a cada 30
minutos.
Conexão Aeroporto: Linha Convencional Aeroporto Internacional de BH x Rodoviária de BH. Saídas
a partir das 5h15 até 00h05, normalmente, com frequência de ônibus a cada 15 minutos.
Para consultar horários: http://www.conexaoaeroporto.com.br/aeroporto-de-confins
• Saída do Aeroporto da Pampulha
Conexão Aeroporto Aeroporto: Linha Aeroporto da Pampulha x Aeroporto Internacional de BH.
Saídas de 4h15 às 23h, geralmente, com intervalos de 30 minutos. Valor da passagem R$ 13,45.
Linha Aeroporto da Pampulha x Rodoviária de BH. Saídas de 5h55 à 1h da manhã.
Para consultar os horários: http://www.conexaoaeroporto.com.br/aeroporto-da-pampulha
• Uber ou Cabify
Os aplicativos Uber (https://www.uber.com/pt-BR/cities/belo-horizonte/)
e Cabify (https://cabify.com/) também são opções. Os veículos operam na região dos dois
aeroportos, basta solicitar o serviço e marcar o local de origem como "Desembarque Terminal 2
(Desembarque da Gol)". Aguardar na via de entrada de carros, paralela à via da parada de táxis.
• Táxi
Nos aeroportos os taxistas da cooperativa já ficam a postos para receber os passageiros. Logo na
saída do saguão, estão os carros disponíveis para embarque. É possível pagar em dinheiro ou
cartão de débito/crédito.

NORMAS PARA EVENTOS MÉDICOS
Informamos que eventos médicos científicos seguem determinação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) - RDC 96/08 - que regula propaganda, publicidade, informação e outras práticas de
divulgação e promoção comercial de medicamentos. O evento está inscrito junto a Anvisa através do
número 25352005230201787.
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Embora tenha sido montado um eficiente serviço de segurança para os congressistas e expositores, é
importante que cada um tenha a máxima atenção com seus objetos pessoais, não deixando pastas,
bolsas, celulares ou outros objetos de uso pessoal nas salas de programação cientifica, estandes ou

outras áreas de grande fluxo de pessoas. A organização do congresso não se responsabiliza por perdas
ou extravios de quaisquer objetos.
Solicitamos que durante as sessões do congresso, os telefones celulares sejam programados para a
função “silencioso” ou estejam desligados.
Desejamos um ótimo evento!

Secretaria executiva 31º Congresso Brasileiro de Patologia

