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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

A Comissão Organizadora do XLIII Congresso Acadêmico Médico José
Carlos Prates, da Faculdade de Medicina da Universidade Santo Amaro,
torna pública a abertura do edital para as inscrições dos trabalhos
científicos a serem apresentados no Congresso.

 
 
 

DOS OBJETIVOS
 

O Congresso Acadêmico Médico José Carlos Prates (COACME JCP) tem
como objetivo, desde a sua primeira edição em 1980, preservar o
compromisso com a Ciência e a evolução do Aprendizado através da
difusão do conhecimento. A XLIII edição prevê incentivar e promover o
intercâmbio cultural e científico entre os estudantes da graduação,
além de estimular as práticas de atividades científicas,
comprometendo-se a adaptar-se ao atual cenário sanitário, de maneira
responsável e compatível com o momento do evento.

 
 
 

DO CONGRESSO
 

A seleção de trabalhos científicos é organizada pela Diretoria Científica
do XLIII Congresso Acadêmico Médico José Carlos Prates da Faculdade
de Medicina da Universidade Santo Amaro. O evento acontecerá nos
dias 03 de outubro a 09 de outubro, em ambiente presencial (sujeito a
alteração de acordo com o cenário epidemiológico).
As apresentações dos trabalhos nas modalidades pôsteres, assim como
as apresentações orais, ocorrerão entre os dias 03 de outubro a 07 de
outubro, em ambiente presencial na faculdade.
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 1. DOS TRABALHOS:

1.1. Cada participante poderá submeter no máximo 05 (cinco)
trabalhos;

1.2. O autor principal deverá ser obrigatoriamente o apresentador;

1.3. O orientador principal deve ser, obrigatoriamente, um profissional
da área da saúde que possua vínculo com alguma Instituição de
Ensino Superior;

1.4. Os membros da Comissão Organizadora poderão participar do
Concurso de Trabalhos Científicos, como autores e/ou apresentadores
de trabalho, visto que a Comissão Avaliadora terá componentes
distintos dos da Comissão Organizadora;

1.5. O autor apresentador e os coautores devem efetivar sua inscrição
no evento antes da finalização do prazo, devendo todos estarem
inscritos para a efetivar a submissão dos resumos;

1.6. Serão aceitos trabalhos com no máximo 1 (um) autor apresentador,
4 (quatro) coautores, não incluindo o(s) orientador(es). O número de
coorientadores permitidos limita-se a (três) por trabalho;

1.1.1. Os alunos que submeterem mais de 05 (cinco) trabalhos    
 terão os trabalhos subsequentes desclassificados;

1.1.2. Cada participante poderá se inscrever como autor principal  
 em apenas 03 (três) trabalhos;
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1.7. Obrigatoriamente, os trabalhos devem ser de autoria de um
acadêmico da graduação do curso de medicina de qualquer
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil, sob a
supervisão de pelo menos um professor orientador;

      

1.8. Serão aceitos trabalhos nos seguintes delineamentos de estudo:
experimentais (ensaios pré-clínicos e clínicos), observacionais (série de
casos, ecológico, longitudinal, transversal, retrospectivo, caso-controle,
coorte e relatos de casos) e de revisão bibliográfica;

1.9. Os trabalhos serão aceitos apenas se atenderem rigorosamente à
seguinte estrutura:

1.7.1. Os coautores dos trabalhos podem ser acadêmicos das
demais áreas da saúde e/ou profissionais da saúde.

1.9.1. Estar escrito em português;

1.9.2. A formatação deve seguir as normas estabelecidas no
Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos (ANEXO 1);

1.9.3. Não conter identificação de seus autores, orientadores ou
instituições de origem no corpo do Resumo.

1.9.4. Estarem contidos dentro das áreas definidas, conforme o
parágrafo 2.13.
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2. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS:

2.1. A submissão dos resumos dos trabalhos deverá ocorrer no período
de 09 de maio de 2022 a 21 de agosto de 2022;

2.2. A submissão será feita exclusivamente por meio do site do
Congresso: https://www.coacmejcp.com/;

2.3. O meio de comunicação oficial da Comissão Organizadora com os
inscritos será pelo e-mail informado no momento da submissão do
resumo;

2.4. Todo Projeto de Pesquisa, independente do delineamento de
estudo, só poderá ser submetido ao XLIII COACME JCP após análise e
aprovação de uma Comissão de Pesquisa (Art. 3º, parágrafo quarto das
Normas para Atividades de Pesquisa da UNISA);

   

2.5. Após aprovação da Comissão de Pesquisa, os trabalhos envolvendo
seres humanos e/ou animais - individual ou 
coletivamente, direta ou indiretamente, total ou
parcialmente, incluindo o gerenciamento de informações 

2.4.1. Todo trabalho, sem exceções, deve ser autorizado pela
Comissão de Pesquisa. Ressalta-se que a Comissão de Pesquisa
UNISA tem fluxo contínuo, não sendo necessário se limitar às
datas específicas de reuniões do CEP UNISA. No entanto, seu
parecer ocorre em aproximadamente 15 dias;

2.4.2. Os documentos necessários para a compreensão dessa
etapa estão contidos no ANEXO 2 deste edital;

2.4.3. A aprovação da Comissão de Pesquisa deve anteceder a
análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNISA) ou da
Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA-UNISA).
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e materiais - devem ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP-UNISA) ou à Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA-
UNISA);

     

2.6. O comprovante de submissão ao Comitê de Ética (carta de
submissão do Comitê de Ética da Instituição onde o estudo foi
realizado) ou o comprovante da Comissão de Pesquisa (carta de
submissão do Comitê de Pesquisa da Instituição onde o estudo foi
realizado), devem ser submetidos junto ao resumo, a partir do dia 09
de maio de 2022, para serem avaliados, caso contrário, este será
desclassificado da pré-avaliação;

2.7. O resumo do artigo deve incluir: Introdução (descrição do
problema estudado); Objetivos; Metodologia (descrição do material e
método); Resultados (resultados parciais ou finais) ou Discussão (dados
achados, caso seja uma Revisão Bibliográfica) e Conclusão (conclusões
as quais o trabalho chegou);

    

2.5.1. Os trabalhos envolvendo seres humanos devem ser
autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Exemplo: CEP-
UNISA), o qual possui um calendário de reuniões (ANEXO 3),
sendo necessário atentar-se às datas;

 2.5.2. Os documentos exigidos e necessários para a compreensão
dessa etapa estão contidos no ANEXO 4 desse edital.

2.5.1.1. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por
possíveis atrasos no processo de submissão ao Comitê de
Ética, por isso, é recomendado que autores e orientadores
atentem-se às datas das reuniões do CEP UNISA e que
sejam cautelosos quanto às datas- limites.
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2.8. Nos resumos de Relato de Caso devem estar presentes: Introdução,
a Descrição do Caso, uma breve Discussão do relato de caso e
Considerações Finais;

                   

2.9. O resumo deve conter no mínimo 100 e no máximo 400 palavras;

        

2.10. O uso de abreviaturas será restrito àquelas já identificadas
anteriormente por extenso no texto do resumo;

2.11. Não será permitida a utilização de ilustrações (gráfico, tabela,
quadro, etc.) e identificação dos autores no resumo;

2.12. Todos os resumos devem conter descritores (palavras-chave) em
número de cinco (5), em português, que identifiquem o conteúdo do
arquivo, sendo selecionadas a partir das listas do DeCS (Descritores em
Ciência da Saúde) e inseridas no final do Resumo [disponível em
http://decs.bvs.br];

2.8.1 Cada item deverá ser grafado em letras maiúsculas e ser
seguido por dois pontos. Exemplo: “INTRODUÇÃO:” e
“OBJETIVOS:”.

2.8.2 Os itens grafados em letras maiúsculas (“INTRODUÇÃO”,
“OBJETIVO”...) não serão contabilizados como palavras. 

2.9.1. As referências bibliográficas consultadas não serão
contabilizadas como palavras do resumo, devendo ser citadas no
mínimo 3 (TRÊS), seguindo as normas de formatação Vancouver.

2.12.1. Os descritores não serão contabilizados como palavras do
resumo.



XLIII CONGRESSO ACADÊMICO MÉDICO JOSÉXLIII CONGRESSO ACADÊMICO MÉDICO JOSÉ
CARLOS PRATESCARLOS PRATES  

 

Título: Impactos na Saúde Mental dos Idosos Durante a Pandemia de
COVID-19

Resumo
Introdução: A Covid-19 causada pela SARS-CoV-2 teve seu início em Wuhan, na
China em dezembro de 2019 levando apenas um mês para tornar-se uma
pandemia. Com essa problematização, os vários governos adotaram políticas
como isolamento social num esforço para reduzir as taxas de infecção, limitando
a propagação da doença, principalmente em grupos classificados como fator de
risco como os idosos. Esta situação acarretou em prejuízos para a saúde mental
dessa população, uma vez que o isolamento e a solidão se tornaram ainda mais
presentes. Objetivo: Avaliar o impacto da pandemia na saúde mental dos idosos.
Métodos: Realizou-se um estudo observacional analítico transversal quantitativo,
cuja população foram idosos da cidade de São Paulo, através de amostragem
por conveniência. Para a coleta de dados utilizou-se questionário online (Google
Forms®) constituído por 14 perguntas objetivas norteadas pelo Patient Health
Questionnaire-9 (PHQ- 9), Escala de Depressão Geriátrica (EDG), Inventário de
Ansiedade Geriátrica (GAI) e pela Escala de Ansiedade de Beck (BAI). Na análise
estatística foram utilizados o teste do qui-drado e de Mann Whitney,
considerando um p<0,05. Resultados/Discussão: Foram entrevistados uma
amostra de 208 idosos, acima de 65 anos, sendo 33,2% homens e 66,8%
mulheres. Dentre eles 29,8% responderam morar sozinhos e 70,2% moravam
acompanhados. Cerca de 44,2% relataram estarem deprimidos e 29,8% se
sentiam sozinhos sinalizando dificuldades de enfrentamento. Destaca-se que
47,6% declararam pensar que algo de ruim pode lhes acontecer em função da
pandemia; 57,7% se sentem abaladas ao ver postagens em redes sociais e
notícias na mídia sobre o coronavírus; 68,3% consideram ser bom conversar com
alguém sobre suas preocupações. Houve relação, estatisticamente significativa,
entre o gênero e sentir-se sozinho e considerar que a ajuda profissional, mesmo
que virtual, minimizaria os efeitos do isolamento social, evidenciando esta
relação com as mulheres. Corroborando com essas informações, múltiplos
autores mostram que os idosos foram afetados negativamente pela pandemia
sentindo mais solidão, medo, ansiedade e momentos depressivos. Conclusão: As
informações obtidas estão de acordo com a literatura recente, evidenciando que
a população idosa merece atenção no que se refere aos cuidados em saúde
mental durante a pandemia, em função das consequências do isolamento social.
Infere-se que os idosos tem senso crítico sobre sua saúde mental e sinalizam a
necessidade de auxílio social e clínico. Além disso, as mulheres se sentem mais
sozinhas e consideram relevante ajuda profissional, mesmo que virtual.
Descritores (palavras-chave): Saúde-Mental; Idoso; Pandemia; COVID-19;
Isolamento Social 

*Exemplo de resumo premiado em 2021
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2.13. Os resumos dos trabalhos devem ser submetidos de acordo com
as seguintes áreas de interesse:

2.13.1. Anestesiologia: entende-se por uma pesquisa que
apresenta enfoque nos fatores de um procedimento anestésico;

2.13.2. Cirurgia: entende-se por uma pesquisa que apresenta
enfoque na abordagem cirúrgica de determinada doença;

2.13.3. Clínica Médica: entende-se por uma pesquisa que
apresenta enfoque na abordagem clínica;

2.13.4. Saúde Pública /Bioética e Epidemiologia: entende-se por
uma pesquisa que tenha um enfoque em Medicina e
Comunidade, Medicina Preventiva e Social, Saúde Pública,
Epidemiologia, Ética e Bioética e Educação Médica;

2.13.5. Ginecologia-Obstetrícia: entende-se por uma pesquisa que
apresenta enfoque em uma doença relacionada à saúde da
mulher e/ou da gestante;

2.13.6. Ortopedia: entende-se por uma pesquisa que apresenta
enfoque nos fatores de um procedimento ortopédico;

2.13.7. Pediatria: entende-se por uma pesquisa que apresenta
enfoque em determinada doença relacionada à criança ou ao
adolescente;

2.13.8. Psiquiatria: entende-se por uma pesquisa que tenha
enfoque nos diversos aspectos que envolvem a saúde mental de
um indivíduo;
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2.14. Os trabalhos podem ser remanejados caso não estejam
condizentes com a área submetida. 

2.13.9. Trauma /Emergência: entende-se por uma pesquisa que
tenha enfoque em pacientes que necessitem de cuidados diante
de uma situação repentina de uma doença aguda ou lesão que
requeira atendimento imediato.

2.13.10. Miscelânea: entende-se por uma pesquisa que o tema
não se enquadre nos demais eixos temáticos.
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3. DA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS:

3.1. Serão desqualificados os trabalhos que não obedecerem às normas
gramaticais, não estiverem dentro dos padrões de Metodologia
Científica ou não seguirem às regras deste Edital;

3.2. A Comissão Avaliadora será responsável pela avaliação dos
trabalhos, de acordo com os seguintes critérios:

                      

3.3. Os trabalhos selecionados na pré-avaliação serão divulgados
através do site do Congresso https://www.coacmejcp.com/ e seus
resumos serão publicados nos anais do referido Congresso;

3.4. Os resumos serão selecionados de acordo com:
 

3.2.1. Originalidade (1,0 ponto);

3.2.2. Relevância do trabalho na sociedade (1,0 ponto);

3.2.3. Importância científica (2,0 pontos);

3.2.4. Emprego da metodologia científica na elaboração do
trabalho (2,0 pontos);

3.2.5. Correlação entre os objetivos, metodologia, resultados e
conclusões do resumo (2,0 pontos);

3.2.6. Qualidade e clareza dos resultados apresentados (2,0
pontos).

3.4.1. As áreas de Anestesiologia, Ortopedia, Pediatria,
Psiquiatria, Miscelânea e Trauma/Emergência, 
terão os 12 (DOZE) primeiros trabalhos, de cada área, 
com maior pontuação selecionados para apresentação 
no formato pôster;
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3.5. A Comissão Organizadora divulgará, através do site
https://www.coacmejcp.com/, no dia 26 de setembro de 2022
(podendo estar sujeita a alteração), o comunicado de aprovação dos
trabalhos, mediante a avaliação dos resumos, além da modalidade de
apresentação de cada trabalho aprovado.

3.4.2. As áreas de Cirurgia, Clínica Médica, Ginecologia-
Obstetrícia e Saúde Pública/Bioética e Epidemiologia, terão os
18 (DEZOITO) primeiros trabalhos, de cada área, com maior
pontuação selecionados para apresentação no formato pôster; 

3.4.3. O resumo de maior nota em cada categoria será
selecionado para a apresentação oral, totalizando 10 (DEZ)
trabalhos nessa modalidade. Nessa sessão especial, os trabalhos
têm um tempo maior de apresentação.
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4. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS:

4.1. A submissão dos trabalhos aprovados na pré-avaliação deverá ser
feita através do site do congresso: https://www.coacmejcp.com/, nas
datas 26 a 30 de setembro de 2022;

4.2. Todos os trabalhos submetidos em formatos diferentes dos
exigidos neste Edital serão desclassificados;

4.2.1. As apresentações no formato oral e pôster deverão ser
salvas, obrigatoriamente, em Power Point (.ppt) e em formato
PDF, sendo ambos os formatos submetidos no site
https://www.coacmejcp.com/.
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5. DAS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO:

5.1. Todos os trabalhos aprovados pela pré-avaliação dos resumos
devem ser apresentados no XLIII COACME JCP pelo respectivo autor
indicado no momento da submissão, em dia e horário a serem
definidos pela Comissão Organizadora:

             

5.2. A Comissão Científica reserva-se no direito de realocar quais
trabalhos deverão ser apresentados sob a forma de Tema Livre Oral e
quais serão sob a forma de pôster, seguindo os critérios de avaliação;

5.1.1. Caso o autor não possa comparecer, deverá nomear um
novo apresentador, o qual será certificado como tal;

5.1.2. Os trabalhos poderão ser apresentados de forma presencial,
conforme definições do congresso.

5.2.1. O número de trabalhos aprovados para os respectivos
formatos, apresentação oral e pôster, e áreas, estão descritos no
Artigo 3.4 deste Edital. 

5.3.1. O material para apresentação oral deverá ser montado de
acordo com o modelo que será disponibilizado no site oficial do
Congresso. 

5.3.2. A confecção da apresentação em PowerPoint é de
responsabilidade dos autores do trabalho, sendo o modelo
padrão disponibilizado pela Comissão Organizadora;

5.3.3. As apresentações que não obedecerem ao 
modelo padrão disponibilizado serão desclassificadas; 

5.3. Apresentação Oral:
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5.3.4. Para a apresentação oral, o trabalho já deve ter sido enviado
à Comissão Organizadora, como descrito no Edital, em formato
exigido, até 30 de setembro de 2022; 

5.3.5. A cronometragem da apresentação é de responsabilidade
da Comissão Organizadora, que observará o limite de tempo de
10 (DEZ) minutos para apresentação e 5 (CINCO) minutos para
discussão; 

5.3.6. É proibida a manifestação dos demais autores e/ou
orientadores durante, ou após a apresentação do trabalho oral,
ficando a cargo do apresentador esclarecer os possíveis
questionamentos dos avaliadores. 

5.4.1. A confecção do pôster é de responsabilidade dos autores do
trabalho, sendo que o modelo será disponibilizado pela
Comissão Organizadora;

5.4.2. A versão digital do pôster deverá ser enviada à Comissão
Organizadora conforme o Edital, até 30 de setembro de 2022; 

5.4.3. O limite de tempo para a apresentação de pôster será de 10
minutos (DEZ), sendo 5 minutos (CINCO) para a apresentação do
pôster e 5 minutos (CINCO) para a discussão do trabalho; 

5.4.4. É proibida a manifestação dos demais autores e/ou
orientadores durante, ou após a apresentação do trabalho no
formato de pôster, ficando a cargo do apresentador 
esclarecer os possíveis questionamentos dos 
avaliadores.

5.4.6. As referências bibliográficas, do formato pôster 
e apresentação oral, devem ser anexadas, 
obrigatoriamente, em formato QR Code. 

5.4. Apresentação Formato Pôster:
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6. DA AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES:

6.1. O julgamento da apresentação é de inteira responsabilidade da
Comissão Científica, composta por profissionais da área da saúde e
especialistas;

6.2. Os critérios de avaliação dos trabalhos são:

6.3. Os trabalhos sofrerão penalização nas seguintes situações:

6.2.1. Relevância do trabalho para a sociedade (1,5 ponto);

6.2.2. Importância científica do trabalho (1,5 ponto);

6.2.3. Referências bibliográficas atuais no formato das normas
Vancouver (1 ponto);
 
6.2.4. Emprego da metodologia científica na apresentação do
trabalho (1,0 ponto);

6.2.5. Correspondência entre os objetivos, metodologia,
resultados e conclusão do resumo (1,5 ponto);
 
6.2.6. Qualidade e clareza dos resultados apresentados (1,5 ponto);

6.2.7. Didática e domínio do apresentador na exposição do
trabalho e do assunto abordado (2,0 pontos).

6.3.1. Desrespeito com o tempo delimitado de apresentação
(decréscimo de 5% na nota de apresentação);
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6.3.2. Atrasos do dia da apresentação que ultrapassem uma
tolerância de tempo de 15 minutos (decréscimo de 5% na nota
de apresentação);

6.3.3. Desrespeito às normas pré-estabelecidas neste edital
(desclassificação).
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7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:

7.1. As notas dos trabalhos para a classificação final serão compostas
por:

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑜 + 2 (𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡ação)/ 3

7.2. No caso de notas idênticas, o desempate será determinado de
acordo com a seguinte ordem de critérios:

                            

7.3. A cerimônia de Encerramento e Solenidade do XLIII Congresso
Acadêmico Médico José Carlos Prates ocorrerá em data a ser definida,
onde serão anunciados os trabalhos premiados, segundo os seguintes
critérios:

7.2.1. Maior nota no resumo;

7.2.2. Maior nota no quesito “Importância científica do trabalho”;

7.2.3. Maior nota no quesito “Didática e domínio do apresentador
na exposição do trabalho e do assunto abordado”;

7.2.4. Maior semestre na graduação atual.

7.3.1. Será conferido um prêmio, a ser divulgado, a cada primeiro,
segundo e terceiro colocados nas categorias Apresentação Pôster
de acordo com a área de interesse;

7.3.2. Será conferido um prêmio de primeiro, segundo e terceiro
colocados para os trabalhos apresentados na categoria
Apresentação Oral.
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7.4. As Ligas Acadêmicas participantes poderão concorrer a uma
premiação, na qual a Liga com maior média de nota de trabalhos será
premiada;

         

7.5. Caso haja empate na categoria de premiação das Ligas
Acadêmicas, será levado em consideração os seguintes critérios:

7.3.2.1. Aos três primeiros colocados na categoria
Apresentação Oral, será oferecida a oportunidade de
publicação do trabalho na Revista Brasileira de Saúde
Global, sendo de responsabilidade dos autores a
adequação às normas de submissão da revista, sujeito a
revisão da Equipe Editorial da revista.

7.4.1. Será feito um Ranking das Ligas com mais de 2 (DOIS)
trabalhos apresentados, classificando-as por notas através das
médias dos trabalhos das mesmas.

7.5.1. Quantidade de trabalhos apresentados pela Liga;
 
7.5.2. Maior número de trabalhos na categoria de Apresentação
Oral.
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8. DOS CERTIFICADOS:

8.1. O certificado referente ao trabalho científico será emitido em nome
dos autores e orientadores, sendo sublinhado o autor apresentador e
destacado o orientador;

8.2. Após o encerramento do evento, os certificados estarão disponíveis
no site oficial do Congresso;

8.3. Os trabalhos que não obedecerem às normas anteriormente ditas
neste Edital, não terão certificados emitidos.

8.4 Os trabalhos premiados receberão apenas 1 (um) certificado,
contemplando a apresentação e a premiação.
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1. Ao efetuar a inscrição do trabalho, os participantes declaram estar
cientes e de acordo com todos os itens deste regulamento;

9.2. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão
Organizadora;

9.3. Os autores e orientadores dos trabalhos reconhecem e declaram,
assumindo todas as responsabilidades legais, de forma irrevogável e
irretratável, que todas as informações fornecidas, bem como o
conteúdo do trabalho inscrito, são verdadeiras, próprias e originais.

9.4.  A comunicação com a Comissão Organizadora poderá ser feita
pelo e-mail "trabalhoscoacmejcpxliii@gmail.com".



XLIII CONGRESSO ACADÊMICO MÉDICO JOSÉXLIII CONGRESSO ACADÊMICO MÉDICO JOSÉ
CARLOS PRATESCARLOS PRATES  

10. ANEXOS:

ANEXO 1 - Manual de Normatização; [↑]

ANEXO 2 – Documento exigido pela Comissão de Pesquisa UNISA; [↑]

ANEXO 3 – Calendário de reuniões do CEP UNISA 2022; [↑]

ANEXO 4 – Modelos dos documentos exigidos pelo Comitê de Ética
UNISA; [↑]

https://drive.google.com/file/d/1arTDYkyW3bF4C-JedgWWQgOZ9TX_Xr8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tc4r3Ma4aPw45s40XLrLph0JDskGAGI8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qELwUkeIOTNVu--PQG94Zggqx0s5MU8H/view?usp=sharing
https://www.unisa.br/cep-comite-de-etica-em-pesquisa/
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11. COMISSÃO ORGANIZADORA:
 

11.1 Diretoria:

11.2 Estagiários:

Isabela Blattner Rocha Cerny - (11) 99688-5971

Karla Cardoso de Souza - (11) 96501-2930

Tassia Barcelos Mendes Navarro - (11) 97703-2777

Amanda Adriane Tamarindo de Souza

Henrique Ito Guebarra

Karolyne Vale de Sá

Larissa Mouadeb

Lívia Lopes Rino Crivelaro

Mariana Pittner Nardi

Pietro Ambrósio Mazzaro

Thays Favaro Fernandes Nolasco

Victória Costa

Vitor Hugo Sousa Barbosa Diniz

Vitória Arruda de Almeida


