
 
 

 
Formulário para envio de Sugestão de  Mesa Redonda 

Instruções e Normas Técnicas 
 

 
01. Envio de Sugestão de Mesa Redonda 
 

1.1 Este formulário é para envio de sugestão de Mesa Redonda, na qualidade de 
relator; 
 

1.2 A indicação do Coordenador da Mesa Redonda é atribuição da Comissão 
Científica / Diretoria ABP; 
 

1.3 Todos os relatores indicados devem estar cientes e de acordo com a indicação de 
seus nomes para a mesa redonda. 
 

1.4 Os participantes do Programa Científico, se Psiquiatras, devem ser associados 
quites à ABP. O fato de haver integrantes com anuidade ABP em aberto, contribui 
negativamente no momento da avaliação. 
 

1.5 A Comissão Científica NÃO NECESSARIAMENTE aceitará as propostas recebidas 
na íntegra.  

 
02. Data limite para envio de sugestões de Mesas Redondas: 30 de Abril de 2021 

 
03. Orientações da Comissão Científica – COCIEN para a composição da programação 

científica do CBP 
 

3.1 É regra estabelecida para Comissão Científica – COCIEN, que não seja permitida a 
participação de uma mesma pessoa em mais de uma mesa redonda. Caso um 
relator seja indicado para mais de uma mesa redonda aprovada, ele precisará 
informar em qual prefere participar. 
 

3.2 Para compor a mesa redonda, o proponente deve fazer contato com os relatores 
indicados para saber se eles têm interesse em participar da atividade e se já estão 
em outras mesas redondas do congresso; 

 
3.3 As mesas redondas são atividades com duração de 2 horas, composta por 4 

relatores, com tema principal e um subtema para cada relator da indicado; 
 

3.4 Que sejam mantidas a exclusividade das aulas, que as mesmas não tenham sido 
ou não sejam veiculadas ou apresentadas em outros eventos científicos, para 



 
que, ao ser apresentada no CBP, se configure a originalidade e ineditismo das 
apresentações. 
 

3.5 O não cumprimento das recomendações acima pode culminar com o 
cancelamento da atividade de acordo com o entendimento da COCIEN. 

 
04. Avaliação: 
 

4.1 As sugestões de mesas redondas recebidas para o CBP serão analisadas pela 
Comissão de Avaliação de forma independente e receberão notas de 0 (zero) a 10 
(dez) de acordo com os seguintes critérios: Atualidade do tema, experiência e 
qualificação do proponente e dos relatores indicados, conteúdo do resumo, área 
temática e situação ABP dos relatores. 

 
4.2 Ao final das avaliações, as notas dos avaliadores são compiladas e as sugestões 

mais bem classificadas constarão na relação de mesas redondas APROVADAS para 
integrar a programação científica do Congresso. 

 
05. Resultados 
 

A relação das mesas redondas APROVADAS, que obtiveram nota igual ou superior a 
7 (sete), será publicada no site do Congresso até 31 de maio de 2021. 

 
06. Confirmação de Participação 
 

4.3 A confirmação de participação de todos os integrantes da Mesa Redonda 
aprovada é de responsabilidade do proponente da mesma, que deve fazer 
contato com todos, informando-os da aprovação e solicitando que enviem para o 
e-mail congresso2@abp.org.br e congresso3@abp.org.br sua confirmação de 
participação na Mesa Redonda. 
 

4.4 Como há um cronograma a cumprir, não havendo a confirmação de todos os 
componentes até a data informada, não será possível manter a Mesa Redonda na 
programação científica do Congresso e a mesma será substituída. 
 

4.5  A confirmação de participação de todos os integrantes da mesa aprovada deve 
ser enviada a ABP até o dia 12 de Junho de 2021. 
 

Atenção: 
De acordo com as "Normas para Organização de Congressos Brasileiros de Psiquiatria", é 
pré-requisito que os participantes do Programa Científico, Psiquiatras, sejam associados à 
ABP e estejam em dia com suas obrigações junto a essa Associação. Caso tenha na 
composição da mesa, psiquiatras não associados ou inadimplentes, estes devem 
regularizar sua situação junto a ABP para poder participar. 
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