TERMO DE CONSENTIMENTO DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO
Caro Orientador, nós organizadores da XXXVII Semana Médica" A prática do cuidar: um olhar além da doença”,
visando o melhor aproveitamento das pesquisas e qualidade dos trabalhos, solicitamos este termo de consentimento de
orientação de trabalho científico seja entregue à Comissão Científica no primeiro dia do evento (17 de setembro de
2019) até às 9h.

Eu, _____________________________________________________________________________________________
Afirmo que os discentes:
(1) __________________________________________________________________________________________
(2) __________________________________________________________________________________________
(3) __________________________________________________________________________________________
(4) __________________________________________________________________________________________
(5) __________________________________________________________________________________________
Estão sob minha orientação para a realização do Trabalho Científico que será apresentado na XXXVII Semana Médica “A
prática do cuidar: um olhar além da doença.”, intitulado:
_____________________________________________________________________________________________
[Apenas em caso de 2º orientador]

Eu,
_____________________________________________________________________________________________
igualmente afirmo que os discentes acima estão sob minha orientação para a realização do Trabalho Científico acima
especificado e que este será apresentado na XXXVII Semana Médica “A prática do cuidar : um olhar além da doença.”.
Assinatura Orientador I

Assinatura Orientador II

Assinatura Autor I

O(s) autor(es) de resumos submetidos e aprovados para a apresentação da XXXVII Semana Médica, renunciam à seus
direitos autorais patrimoniais em prol da publicação nos anais do evento, especificamente no que se refere a publicação em
meio impresso ou divulgação do seu conteúdo pela internet.
(

) SIM

(

) NÃO

OBS: a opção ‘NÃO’, impedirá a publicação do resumo nos anais do evento.
A não assinatura e não autorização do TERMO DE CONSENTIMENTO DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO
CIENTÍFICO implica na desclassificação do trabalho.
Em caso de dois orientadores, ambos devem estar cientes e assinarem o TERMO DE CONSENTIMENTO DE
ORIENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO.
Em caso de dúvidas, entre em contato com científica.semanamedica2019@gmail.com
Presidente discente XXXVII Semana Médica: Paola Romani Presidente docente: Vitor Piquera. Diretoras científica discente: Milenna Padovani e Tainá
Martin. Diretoras científica docente: Celena Maria Zani de Souza.

