2nd BCTRIMS Research Colloquium 2018 – Edital para membros da BCTRIMS Youth League
1.

Apresentação
1.1. O Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla e Doenças Neuroimunológicas (BCTRIMS) é uma
associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos. Entre outros objetivos, visa a promover a educação técnico-científica
de seus membros e promover, subsidiar, intermediar e financiar pesquisas científicas na área de esclerose múltipla e outras
doenças neuroimunológicas.
1.2. A BCTRIMS Youth League é uma iniciativa do BCTRIMS que busca proporcionar a jovens estudantes e profissionais da área da
saúde oportunidades de interação e treinamento nas áreas de interesse do BCTRIMS.
1.3. O BCTRIMS Research Colloquium é um evento organizado pelo BCTRIMS para fomentar o aperfeiçoamento de seus membros
no âmbito científico e o desenvolvimento de projetos de pesquisa multicêntricos. Trata-se de um workshop teórico-prático
que será realizado entre 1º e 3 de novembro de 2018, em Curitiba/PR, e será voltado aos membros do BCTRIMS e da BCTRIMS
Youth League. Entre outras atividades, serão discutidos e planejados projetos de pesquisa propostos pelos próprios
participantes.

2.

Finalidade
2.1. O presente edital visa a selecionar membros da BCTRIMS Youth League para participar do 2nd BCTRIMS Research Colloquium
2018, mediante bolsas fornecidas pelo BCTRIMS.

3.

Elegibilidade
3.1. Poderão candidatar-se estudantes ou profissionais de qualquer área da saúde que sejam membros da BCTRIMS Youth League.

4.

Condições
4.1. As bolsas oferecidas por meio deste edital destinam-se a cobrir os custos de inscrição no 2nd BCTRIMS Research Colloquium
2018, transporte (passagens rodoviárias ou aéreas de ida e volta a partir da cidade de domicílio até a cidade do evento) e
hospedagem (incluindo café da manhã) no Hotel Four Points by Sheraton Curitiba, entre 1º e 3 de novembro de 2018.
4.2. A aquisição das passagens e a reserva do quarto no hotel para os participantes selecionados ficarão a cargo da organização do
evento. Não será fornecido reembolso para aquisições e reservas feitas de forma independente pelos participantes
selecionados.
4.3. Não serão cobertos custos das demais refeições, translados, consumo de serviços adicionais no hotel ou quaisquer outras
despesas além daquelas descritos no item 4.1.
4.4. Os candidatos e projetos selecionados devem continuar envolvidos com o BCTRIMS após o evento, através de participação nos
webmeetings mensais para atualização sobre o andamento das pesquisas. O BCTRIMS oferecerá ainda suporte estatístico
gratuito na forma de reuniões on-line com um professor de Estatística da PUCRS, contratado pelo BCTRIMS, após o colóquio,
desde que os coordenadores do projeto reconheçam este e outros apoios nas publicações resultantes, mediante a inclusão do
termo “on behalf of BCTRIMS” na lista de autores.

5.

Critérios de seleção
5.1. Os candidatos serão selecionados com base em uma proposta/ideia de pesquisa básica, translacional, clínica ou
epidemiológica, que será apresentada no momento da inscrição e deve atender aos seguintes requisitos:
5.1.1. Área(s): esclerose múltipla, espectro da neuromielite óptica, encefalomielite disseminada aguda e/ou encefalites
autoimunes.
5.1.2. Ênfase(s): epidemiologia, fisiopatogenia, manifestações clínicas, critérios ou métodos diagnósticos, tratamento
(incluindo suporte e reabilitação) e/ou prognóstico.
5.1.3. Exequibilidade: viável para execução na instituição do candidato ou em instituições parceiras.
5.1.4. Originalidade e relevância: proposta/ideia nova, relevante do ponto de vista científico e também no contexto brasileiro.

5.1.5. Caráter: multicêntrico (pelo menos dois centros brasileiros envolvidos, podendo haver colaboração com mais centros
do país ou do exterior).
5.1.6. Formato: a proposta/ideia de pesquisa deve ser descrita em até 750 palavras, deixando claros, em linhas gerais, a
pergunta e/ou hipótese de pesquisa e os métodos a serem utilizados (em especial as potenciais fontes de dados ou de
recrutamento dos participantes). ATENÇÃO: não é necessário apresentar um projeto ou protocolo de pesquisa
detalhado; por exemplo: não é necessário apresentar planejamento das análises estatísticas, cronograma definido,
orçamento item-a-item ou referências bibliográficas, exceto se estritamente necessário para fornecer uma visão geral da
pesquisa ou para demonstrar que ela atende aos requisitos acima.
5.2. ATENÇÃO: o presente edital não prevê o fornecimento de fundos ou suporte logístico para a realização de projetos de
pesquisa. A critério da comissão organizadora do evento, as ideias/propostas de pesquisa dos candidatos selecionados
poderão ser utilizadas como substrato para as discussões sobre pesquisas científicas que ocorrerão durante o 2nd BCTRIMS
Research Colloquium 2018.
6.

Instruções para inscrição
6.1. Preencher o Formulário de Inscrição (https://goo.gl/forms/8jtUqC3zhT1Vzc6P2), que inclui a ideia/proposta de pesquisa
descrita no item 5. ATENÇÃO: todos os campos são de preenchimento obrigatório. Aguardar e-mail de confirmação do
recebimento da inscrição.

7.

Cronograma

Procedimento

Data

Divulgação do edital e início do período de inscrições

04/09/2018

Prazo final para recebimento de inscrições

15/09/2018

Prazo final para avaliação das inscrições pela comissão de seleção

30/09/2018

Divulgação da lista de candidatos selecionados

01/10/2018

8.

Divulgação dos resultados
8.1. A lista de candidatos selecionados para o 2nd BCTRIMS Research Colloquium 2018 será divulgada através do site do BCTRIMS
(www.bctrims.org.br), pela página oficial do BCTRIMS no Facebook (www.facebook.com/bctrims) e por e-mail para todos os
candidatos inscritos.

9.

Desistência de vagas e chamada de suplentes
9.1. Caso o candidato selecionado não possa participar do 2nd BCTRIMS Research Colloquium 2018 por qualquer motivo, deverá
notificar o BCTRIMS imediatamente, por meio do e-mail secretariabctrims@gmail.com.
9.2. Em caso de desistência, serão chamados os candidatos suplentes, conforme a ordem de classificação, desde que haja tempo
hábil para os arranjos logísticos.

10. Dúvidas
10.1. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio do e-mail secretariabctrims@gmail.com.
10.2. Eventuais questões não previstas neste edital serão resolvidas pela Diretoria do BCTRIMS.
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