Prezado(a)
Estamos prontos para apoiar em sua participação no 8º Simpósio Internacional Virtual
de Arritmia Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial, em formato 100%
virtual, nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2021.
Apresentamos a seguir algumas informações importantes para seu conhecimento
e organização:
RECEPÇÃO/CREDENCIAMENTO:
Datas e Horários:
28/10 (quinta-feira) – 09h/22h
29/10 (sexta-feira) - 07h/19h
30/10 (sábado) - 07h/17h
Contato:
A equipe da empresa organizadora estará à disposição para auxiliar no seu check-in:
WhatsApp 51 98910-4873 (Maura Andréia).
WhatsApp 51 99405-1422 (Queila Camargo).

ACESSO CENTRO DE EVENTO VIRTUAL:
Entre no site – https://abecdeca.org.br/simposio2021/
Acesse o banner Centro de Eventos Virtual
ATENÇÃO:


Brasileiros devem acessar com CPF e Estrangeiros devem acessar com e-mail
(usado no momento de sua inscrição).

Indicamos que seja efetivada a atualização da plataforma Zoom. Como essa
plataforma está, constantemente, melhorando suas funcionalidades, indicamos
que seja atualizada a versão, pois beneficiará o seu uso.

PROGRAMAÇÃO:
Disponível no site e no Centro de Eventos Virtual.
https://abecdeca.org.br/simposio2021/programacao
Conheça nossos palestrantes
https://abecdeca.org.br/simposio2021/palestrantes

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA:
A programação terá tradução simultânea: inglês para português.
Na própria transmissão, os congressistas poderão escolher no botão de tradução
simultânea – poderão ouvir no áudio original ou no áudio da interpretação.
ON DEMAND:
O conteúdo das palestras estará disponível do dia 30/11 até o dia 28/02/2022.
CERTIFICADO:
Será disponibilizado no site do evento, a partir do dia 05.11.2021.
SIMPÓSIOS SATÉLITES:
Convidamos todos para que prestigiem os Simpósios Satélites do Evento - Ver
programação:
https://abecdeca.org.br/simposio2021/programacao
Importante: Os Simpósios da Indústria Farmacêutica somente poderão receber a
presença de médicos. Os laboratórios fazem a conferência dos participantes e
terão de respeitar o código de condutas da Interfarma - Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa que impede a participação de profissionais não
médicos nos simpósios satélites da indústria, bem como a Resolução da da
ANVISA RDC Nº 96, de 17 de dezembro de 2008.
Este evento é realizado em parceria com:

Desejamos um ótimo Evento!
Atenciosamente,
Stela Maria Vitorino Sampaio (CE)
Presidente da ABEC/DECA
(biênio 2020-2021)
Caio Marcos de Moraes Albertini (SP)
Diretor Científico da ABEC/DECA
(biênio 2020-2021)

