
 

 
Chamada para Revisores de Resumos 

O Comitê Científico Consultivo da TEPHINET procura-se profissionais de saúde pública para servir como 

revisores por pares para os resumos submetidos para apresentação na 11ª Conferência Científica 

Regional da TEPHINET das Américas. Os revisores por pares asseguram que nossa programação de 

conferência apresente tópicos relevantes e envolventes para a comunidade epidemiológica de campo 

global. 

 

Esta é uma oportunidade voluntária e não remunerada. A TEPHINET fornecerá a todos os revisores de 

resumo um certificado de reconhecimento após a conclusão do período de revisão. 

 

Qualificações (devem cumprir todas as três) 
 Formado em um programa de treinamento avançado em epidemiologia de campo ou possuir um 

mestrado em saúde pública (epidemiologia) ou um campo relacionado.  
 Pelo menos dois (2) anos trabalhando como epidemiologista ou em saúde pública desde o 

momento da graduação. 
 Um registro de excelência e realização científica, como demonstrado por pelo menos quatro (4) 

publicações (como primeiro autor) em uma revista científica revisada por pares. 
 

Compromisso de tempo 
Os revisores serão solicitados a completar 7-15 revisões de resumos (de até 300 palavras) entre 1-16 de 

julho de 2021. Os revisores avaliarão os resumos ao longo de seis categorias diferentes e devem fazer 

comentários e críticas por escrito aos autores. Estas revisões normalmente envolvem um total de três (3) 

horas de trabalho ativo. 

 

Benefícios 
 Fique atualizado sobre os últimos trabalhos em epidemiologia aplicada. 

 Ganhe valiosa experiência de desenvolvimento profissional. 

 Moldar o programa científico para a conferência e ajudar a garantir que seja apresentado o 

espectro mais relevante de tópicos. 

 Ser reconhecido dentro do livro de resumos da conferência e com um certificado de apreciação. 



 

Como se inscrever 
Favor preencher o seguinte formulário (em inglês) até domingo, 27 de junho de 2021, 23:59 EST: 

https://app.smartsheet.com/b/form/ac572c28cbd34d10ab4cd063dd5b982e. Este formulário é utilizado 

para verificar sua elegibilidade e identificar suas áreas de especialização. Faremos todos os esforços para 

designá-lo para resumos com base nas áreas de especialização que você indicar no seu formulário de 

inscrição.  

 

[Nota: Se você já participou anteriormente como revisor de resumos para conferências da TEPHINET em 

2021, não é necessário preencher este formulário]. 

 

Gratidão! 
Para qualquer pergunta adicional, por favor, entre em contato com eatkinson@taskforce.org. O prazo 

final para o recebimento de sua inscrição para ser revisor é domingo, 27 de junho de 2021, 23:59 EST.  

 

Os avaliadores desempenham um papel fundamental na contribuição para a qualidade, valor e reputação 

das conferências da TEPHINET. Agradecemos sua consideração e estamos ansiosos para ouvir suas 

perspectivas! 

  

Com os melhores cumprimentos, 

O Comitê Científico Consultivo TEPHINET 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/ac572c28cbd34d10ab4cd063dd5b982e

