JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO:
25/08/2017
LOCAL:
Clube do Comércio
R. dos Andradas, 1085 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-007
Neste jantar, teremos duas atividades práticas através dos palestrantes internacionais Dennis
Tirch e Arthur Freeman, conforme a programação abaixo:

20:30
- Dennis Tirch: Role Play.
"Cadeira transformacional na Terapia Focada na Compaixão e Trabalho com Selves Múltiplos"

21:00
- Arthur Freeman: Supervisão de caso clínico ao vivo.
A supervisão de caso pelo Dr. Arthur Freeman será através de um sorteio entre alguns casos
pré-selecionados, após o envio por email.
Todos os inscritos no jantar terão a possibilidade de inscrever um caso clínico para participar
da seleção para a supervisão ao vivo.
Obs.: forneceremos fones para tradução simultânea durante as apresentações no jantar.

Regras para submissão do caso clínico para supervisão:
- O resumo do caso clínico tem como objetivo o compartilhamento de experiências clínicas,
que podem contribuir para o avanço da prática psicoterápica. Deve referir-se a casos de
tratamento individual, que estejam em andamento.
- Estrutura para elaboração do resumo de Caso Clinico, para submissão:

* Dados de Identificação do profissional ;
* Dados de identificação do paciente (com o cuidado de manter a confidencialidade e o sigilo
profissional):
Nome fictício,
Gênero,
Idade,
Grau de Instrução,
Profissão/Ocupação,
Estado civil/Filhos (se houver).
* Início do tratamento e periodicidade dos atendimentos;
* Breve relato clínico – deverá conter até, no máximo, 500 palavras, e estar escrito na língua
portuguesa;
* Hipótese diagnóstica. Se possível, utilizar o diagrama de conceitualização de casos;
* Dúvidas sobre o caso.
- O paciente deverá assinar o termo de consentimento (modelo em anexo no site, na aba
“Atividades Científicas”). O termo deverá ser enviado a organização do Congresso junto ao
resumo do caso.
- Dados pessoais referentes ao paciente devem ser alterados, omitidos ou informados de
forma inespecífica, de modo que seu sigilo seja mantido.
- Os casos clínicos mas relevantes e desafiadores serão previamente selecionados pela
comissão científica do Congresso Wainer, e participarão de um sorteio durante o jantar de
confraternização, para ser supervisionado pelo Dr. Arthur Freeman.
- Para submissão de caso clínico para supervisão ao vivo, o congressista deverá estar inscrito
também no jantar de confraternização, bem como estar presente durante o mesmo.
- O envio do resumo do caso clínico + termo de consentimento deverá ser através do email:
contato@congressowainer.com.br até o dia 15/08/2017.

HORÁRIOS:
- 20:00: chegada dos participantes e entrega dos fones de tradução;
- 20:00 as 20:30: início da confraternização, com serviço de “entradas” conforme o cardápio;
- 20:30: Atividade 1: role play com Dennis Tirch;
- 21:00: Atividade 2: supervisão de caso clínico ao vivo com Arthur Freeman;
- 21:30: início do serviço de jantar e a confraternização.

