
 
 
 
 
 

EDITAL DE CHAMADA – COMPOSIÇÃO DE BANCA AVALIADORA - IV COINCISA 
 
Por meio deste, a diretoria do Congresso Internacional de Ciências da Saúde, abre chamada para 
compor a banca avaliadora do congresso científico do IV COINCISA, que acontecerá de 03 a 06 de Junho 
de 2021. 
 
DA CANDIDATURA 

1. Os interessados deverão se inscrever pelo site www.coincisa.com.br a partir do dia 

01/09/2019, enviando o formulário devidamente preenchido. As inscrições se encerrarão às 
23h59 do dia 30/04/2021. 

 
DOS REQUISITOS 

2. Para compor a banca avaliadora, o interessado precisa ser graduado e ter no mínimo uma pós 
graduação (especialista) em pelo menos uma das seguintes grandes áreas: 

a. Educação física e/ou Desporto 
b. Fisioterapia e/ou Pilates 
c. Nutrição e/ou Nutrologia 
d. Enfermagem e/ou Farmácia 
e. Marketing e/ou gestão com atuação na saúde 

3. Para ser selecionado, o candidato precisa declarar na candidatura que está apto e disponível 
para participar de todas as etapas previstas no cronograma deste processo, conforme segue. 

4. Para que o cadastro seja válido, o candidato precisa anexar, no ato da inscrição, os documentos 
comprobatórios de sua graduação e pós graduação, bem como preencher devidamente todos 
os campos obrigatórios do formulário. 

 
DAS VANTAGENS 

5. Aos avaliadores do COINCISA é assegurado: 
a. Certificado de participação como membro avaliador no COINCISA 2020 
b. Camisa exclusiva 
c. Um ticket lanche para cada dia 

 
DAS FUNÇÕES / OBRIGAÇÕES 

6. Avaliar a apresentação, seja na modalidade oral ou pôster, conforme ficha avaliativa de 
quesitos, somando a pontuação para compor notas; 

7. Comparecer ao local das apresentações com antecedência mínima de 30 minutos a fim de 
preparar o material, organizar as avaliações e permitir o bom andamento das atividades; 

8. Seguir fielmente o protocolo de avaliação que será entregue ao avaliador até 10 dias antes do 
congresso. 

9. Preservar o sigilo das notas e, ao final das avaliações, entregá-las na secretaria do evento. 
 

CRONOGRAMA 

ETAPA DATAS 

CANDIDATURAS 01/09/2019 a 30/04/2021 – no site 

RESULTADO E CONVOCAÇÃO 05/05/2021 – no site 

ENVIO DOS PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO Até 15/05/2021 – por e-mail 

APRESENTAÇÕES NO COINCISA 2020 04/06/2021 a 05/06/2021 – presencial (IFCE) 

 
Externamos nossa gratidão antecipada a todos que, juntamente conosco, farão o COINCISA alcançar 
seus objetivos para com a comunidade científica da nossa região. 
 
Atenciosamente. 
  
 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Carnaval Pereira da Rocha 
Profª Esp. Resfa Feitosa de Matos Filgueira 

Diretoria 
 

Juazeiro do Norte – CE, 01 de setembro de 2020 

http://www.coincisa.com.br/

