Goiânia, 24 de julho de 2020.

Diante da atual pandemia de COVID-19 , respeitando as orientações de órgãos oficiais,
o V CESMED foi adiado. A nova data será anunciada em breve e o Congresso permanecerá no
mesmo local (Centro de Convenções de Goiânia – CCGO).
Os participantes que não poderão comparecer na nova data têm direito ao reembolso
do valor integral da inscrição paga, incluindo taxas. O período de reeembolso será aberto
após a divulgação da nova data e realizado nos dias úteis e em horário comercial. O prazo
entre a solicitação e a efetivação do reembolso será entre 24-48 horas em dias úteis. O
reembolso será realizado para os congressistas que enviarem um e-mail para
vcesmed@gmail.com com as seguintes informações:
• Nome completo, CPF e número de inscrição do V CESMED do congressista.
• Conta bancária para depósito com nome completo do titular, CPF correspondente, nome e
número do banco, agência e número da conta corrente.
Em relação aos trabalhos científicos, os trabalhos aprovados já foram divulgados nas mídias
oficiais do evento. Conforme estabelecido em Edital, o apresentador do trabalho é o autor principal (artigos
5.1 e 6.1). Após a divulgação da nova data do Congresso, caso o congressista que apresentaria o trabalho
não puder mais comparecer nessa nova data do V CESMED, este deve solicitar a mudança de apresentador
e outro autor inscrito e pago deve apresentar o trabalho. Caso o apresentador do trabalho solicite o
reembolso, porém não solicite a mudança de apresentador, o trabalho será desclassificado
e não será publicado nos anais cientificos do V CESMED. Reiteramos que, para a
apresentação do trabalho aprovado e publicação nos anais científicos, dois congressistas por
trabalho deverão estar inscritos e pagos.
• A solicitação de mudança de apresentador deve ser feita através do e-mail
teccientificocesmed@gmail.com . O e-mail deve conter o número de identificação do trabalho, bem como
os nomes e números de inscrição do “antigo” e “novo” apresentador.
• Não será permitido adicionar outro autor no trabalho, ou seja, a mudança de apresentador só
poderá ser feita entre os autores prévios do trabalho.
• Para ser feita a mudança do apresentador do trabalho, o novo apresentador deve estar inscrito
e com o status de pagamento “completo”.

A qualidade da experiência CESMED se manterá a mesma, aguardamos vocês lá!

Comissão Organizadora do V CESMED

