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Regentes de Serviços Credenciados da SBCP: SERVIÇOS INTEGRADOS DE CIRURGIA PLÁSTICA ‐
HOSPITAL IPIRANGA
A Federação Ibero Latinoamericana de Cirurgia Plástica (FILACP) irá realizar, durante seu XXIV
Congresso Internacional, que se realizará entre 12 e 15 de outubro de 2022, em Nuevo Vallarta,
México, o Concurso Internacional de Residentes. Segue em anexo o Regulamento do Concurso.
O Brasil poderá indicar até 02 (dois) trabalhos, que deverão ser acompanhados de uma carta de
apresentação assinada pela presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, realizados por
médicos residentes em treinamento vinculados a serviços credenciados pela SBCP ou que
terminaram a Residência em 2021 e 2022
Cada trabalho indicado deverá ter sido realizado pelo residente, no Serviço credenciado onde cursa
ou cursou a Residência. O trabalho pode ter, além do residente, que será o primeiro autor, no
máximo mais 04 (quatro) coautores, não pode ter sido publicado, e deverá ser apresentado segundo
as normas de formatação da revista Cirugía Plástica Ibero‐Latinoamericana, disponível
em: www.ciplaslatin.com .
Cada Serviço Credenciado poderá indicar até 03 (três) trabalhos, que deverão seguir as normas de
formatação e autoria especificadas no Regulamento do Concurso, anexo. Trabalhos recebidos fora
do prazo ou fora das normas de formatação especificadas serão desclassificados.
A seleção dos trabalhos que representarão o Brasil seguirá o seguinte cronograma:
Envio dos trabalhos à SBCP
De 25/04 a 29/05/2022
Análise e seleção dos 05 (cinco) trabalhos finalistas
De 30/05 a 19/06/2022
Divulgação, pela SBCP, dos trabalhos finalistas e dos 02 20/06/2022
(dois) que representarão o Brasil
Revisão dos trabalhos para envio à FILACP
21 e 28/06/2022
Envio dos trabalhos à FILACP, pela SBCP
29/06/2022
Convocamos V. Serviço a selecionar enviar seus melhores trabalhos, demonstrando a excelência da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, através do e‐mail secretariageral@cirurgiaplastica.org.br
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