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INFORMAÇÕES DO EVENTO

ABERTURA SOLENE
31 de março
Sheraton Porto Alegre Hotel
Olavo Barreto Viana, 18, Moinhos de Vento, Porto Alegre.

HORÁRIO
20h/21h – Cerimônia
21h/22h30 – Coquetel de boas-vindas

PÔSTER BREAK
Nos intervalos para apresentação dos pôsteres, teremos o serviço
especial de Coffee Break.

SALA DO EXPOSITOR
Espaço destinado ao bem estar dos expositores e melhor
relacionamento com os congressistas.

WEB POINT
Este espaço é estratégico para navegação gratuita na internet.

FEIRA
A exposição de produtos e serviços é um sucesso novamente.
Nos intervalos das atividades científicas, aproveite para conhecer
as novidades tecnológicas oferecidas pelas empresas que
engrandecem a atuação profissional.

RESTAURANTE DO CENTRO DE EVENTOS DA PUCRS
Excelente estrutura, cardápio variado com ilhas gastronômicas
diferenciadas, atendendo os mais diversos gostos. Este será, sem
dúvida, um grande diferencial desta edição do Congresso da
SBCCV. Bom apetite!

RECEPÇÃO/CREDENCIAMENTO
Os congressistas e palestrantes podem resolver suas dúvidas nas
secretarias de atendimento respectivo, na entrada do Centro de
Eventos da PUCRS.

HORÁRIOS DE SECRETARIA
30/03/2011 (quarta-feira) 17h/20h
31/03/2011 (quinta-feira) 7h30/19h
1/04/2011 (sexta-feira) 7h30/18h
2/04/2011 (sábado) 7h30/18h

JANTAR DE ENCERRAMENTO EXPRESSA/SORIN
O Jantar de encerramento será na SOGIPA.
Retire seu convite no estande da Sorin até às 12h do dia 01 de
abril, sexta-feira e desfrute ao máximo da festa que preparamos
para você com show ao vivo e um especial serviço de alimentos e
bebidas.

CRACHÁ
O crachá entregue aos participantes é de uso obrigatório para o
ingresso em todas as atividades*, na área de exposição. Evite
perdê-lo ou esquecê-lo.

BEM-ESTAR
Planejamos algumas atividades especiais para seu bem estar durante o Congresso da SBCCV.

Para confecção de segunda via do crachá será cobrada uma
taxa de R$50,00

A liberação de entrada nos auditórios será efetuada mediante
controle de acesso informatizado.

Os crachás serão identificados por especialidades:
Cirurgião, Clínico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Perfusionista e
Acadêmico

TEMAS LIVRES
Os Resumos dos temas livres e pôsteres aprovados estão junto
com a programação científica do Congresso.
Somente a íntegra dos temas livres aprovados será submetida à
revisão pelo corpo editorial da RBCCV, para posterior publicação.

ENTREGA DOS CERTIFICADOS
1) CONGRESSO, SIMPÓSIOS E HANDS ON
Os Certificados de participação no Congresso serão entregues no
dia 02 de abril a partir das 16h.

Pontuação para Título de Especialista:
Especialidade:
Cirurgia Cardiovascular – 20 pontos
Cardiologia – 10 pontos
Cirurgia Torácica – 5 pontos
Área de Atuação:
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular – 10 pontos
Eletrofisiologia Clínica Invasiva – 10 pontos

Os médicos que obtiveram Título de Especialista ou Certificado
de Área de Atuação, a partir de janeiro de 2006, tem de obter o
CAP – Certificado de Atualização Profissional a cada cinco anos,
sob pena de perda do registro desses documentos.
A participação dos demais especialistas é opcional.

2) TEMAS LIVRES
Os certificados de Temas Livres Orais e Pôsteres serão entregues
após a apresentação.
Confira os horários de apresentação na secretaria de Temas Livres.

TRANSFER
Jantar de Confraternização
Hotéis credenciados* / Jantar de Encerramento (SOGIPA) - 20h30
Jantar de Encerramento (SOGIPA) / Hotéis credenciados* -
23h30; 01h e 2h30

*Hotéis credenciados
Blue Tree Towers/Novotel/Comfort/Sheraton/Blue Tree
Milenium/Holiday Inn/Mercure Manhattan

PASSEIOS TURÍSTICOS – BLUMAR
Confira opções de passeios turísticos e transfer por adesão com
Agência Oficial na área das secretarias.


