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Estrutura e dinâmica mais comuns 
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Sessão Científica – Mini-Simpósio 
 

 Divisão em grupos de trabalho e escolha dos temas 

 Tutoria e construção dos painéis 

 Apresentação, discussão, arguição e conclusão 



Dinâmica 
proposta 



 Sempre mínimo de 2 apresentadores no painel 

 Demais circulam entre os outros painéis 

 Todos devem visitar todos os painéis 

Dinâmica 
proposta 



 Presença na reunião de tutoria e sessão 

 

 

 

 Apresentação e capacidade de argumentação 

 Capacidade de síntese dos assuntos 

Professores Professores 
Pós-graduandos Pós-graduandos Monitores Monitores 

Veteranos Veteranos 

Avaliação 



 Início 2015/2 

 100% presença 

 Nota média: 9,27 



 Sal e hipertensão arterial 
 Mecanismos dos distúrbios ácido-basicos 
 A fisiologia da Tensão Pré-Menstrual 
 Cirurgia bariátrica: restrição vs. disabsorção 
 Fisiologia do mergulho e síndrome da descompressão súbita 
 A fisiologia por traz das ilusões de óptica 
 Icterícia em adultos: causas e diagnóstico 
 Alterações Fisiológicas na Gravidez 
 Hipertensão Arterial de origem Endócrina 
 Fisiopatologia da Hipovitaminose D 
 Mecanismo de ação dos Diuréticos 
 Bases neurais do ciclo sono-vigília 
 Acoplamento Excitação-Contração cardíaca em condições patológicas 
 Fisiologia das Incretinas 
 Botox muito além das rugas 
 Mecanismos de termorregulação 
 Leptina e Grelina – saciedade e fome 































“Gostaria de elogiar a forma como organizam a dinâmica” 

 

“É, para muitos de nós, o 1o contato com a montagem e 

apresentação de um banner. Isso é fundamental porque nos 

familiariza com a dinâmica dos congressos.” 

 

“Sinto que é um diferencial, pois a gente fica mais a vontade para 

apresentar pros colegas” 

 

“Aprendi muito mais do que o seminário de powerpoint que 

assistimos.” 



Que tal uma sessão científica integrada? 

Prof. Dr. Leonardo dos Santos 
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