XI Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático - SOBRASA
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA (atualizada em 27/11/2012 – sujeita a alterações)
26 e 27 de Novembro (2af e 3af)
Local: Quartel do CBM de Itajaí, localizado na Av. 7 de Setembro, nº 1878, Bairro Fazenda, Itajaí.
8:00 – 18:00

Curso de Arbitro em Salvamento Aquático Desportivo – 20 vagas
Jesus Troyano Diago – Presidente do Comitê Nacional Espanhol de Árbitros – FESS

Dia 28 de Novembro – Quarta-Feira
Local: HOTEL D´SINTRA
CHEGADA E INSTALAÇÃO DAS DELEGAÇÕES
Reunião de diretoria da SOBRASA – temas diversos
• Pauta reunião Sobrasa (apresentação do Selo de certificação Sobrasa e Mormaii, Formação de Guardavidas de Piscina(Szpilman), Experiências positivas e negativas do ultimo campeonato em Brasília (Cel
Morato), Experiência no campeonato Mundial da Austrália (Cel Tusi), combate a incêndio com uso da
Moto-aquática (Romeu Bruno) e outros assuntos gerais.
Apresentação Técnica das regras para o Campeonato – Coordenadores Jorge Cerqueira, Jefferson Vilela, e o
árbitro Juiz Jesus Troyano.
• Panorama geral do campeonato
• Provas de piscina
• Provas de Mar
Perguntas e respostas (Somente Chefes de equipes)
Confraternização/Jantar por adesão – com representantes e autoridades – Local não confirmado

13:00-16:30

17:00-18:30

19:00

SIMPÓSIO TÉCNICO DE SALVAMENTO AQUÁTICO
DATA: 29 (5ªf) de Novembro de 2012 - local: CENTREVENTOS DE ITAJAÍ
7:00 – 8:00
Bloco 1
8:00 – 9:40
9:40 – 10:10

Confirmação de inscrição do simpósio e posicionamento dos trabalhos científicos em pôster
Tema central: Área de atuação dos Guarda-vidas – Moderador – Cel Prates – RS
• Técnicas de redução de estresse e melhora da atenção dos Guarda-vidas – EPSA (Argentina) – 15 min
• Dicas de apnéia com Karol Meyer - Octa recordista mundial de apnéia – 15 min
• Saúde ocupacional dos guarda-vidas – Maj Paulo Costa – RJ - 15 min
Perguntas e respostas – 20 min
Conferência – Novos protocolos em afogamento - Dr David Szpilman – RJ

Intervalo – Café / Exposição de pôster e equipamentos inovadores (vídeos de serviços)
10:40 – 11:40

Tema central: Salvamento Aquático – Moderador Ten Cel Vilela
• Experiência no Campeonato Mundial na Austrália – Cel Tusi (DF) e Maj Fabio Braga (RJ) – 20 min
• Stand Up no salvamento aquático – Romeu Bruno (SC) – 15 min

Intervalo – Almoço / Exposição de pôster e equipamentos inovadores (vídeos de serviços)
13:20-13:40
13:40-14:00
14:00 - 15:30
15:30 – 16:00

Apresentação do Serviço de Salvamento de LOS ANGELES e da EMILY(robô guarda-vidas) – Fernando Boiteux
– Los Angeles – USA – 20 min
O salvamento aquático em Moçambique – Eng. Abdul Alimo Ibraimo Issufo – 15 min
Cerimônia de abertura do Simpósio – Vice-Governandor, Prefeito, Presidente da Sobrasa, autoridades locais,
nacionais e internacionais - Presidente da mesa – CMT Geral do CBMSC
Conferência internacional – Novos avanços em Portugal e intercambio – Cmt Nuno Leitão - Portugal

Intervalo – Café / Exposição de pôster e equipamentos inovadores (vídeos de serviços)

Bloco 3
16:30 – 17:30

18:00h

Tema central: “Fala Guarda-vidas”– Moderador Jorge Cerqueira (BA)
Serão convidados 2 guarda-vidas para dar sua opinião sobre cada assunto em no máximo 2 minutos
• Melhor nadadeira - 2 guarda-vidas
• Os mais importantes EPI do guarda-vidas - 2 guarda-vidas
• Os socorros mais emocionantes - 2 guarda-vidas
• Melhor medida de prevenir em praias - 2 guarda-vidas
Comentários da platéia
TÉRMINO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO POR PROVAS

Veja a pontuação para as equipes que apresentarem trabalhos científico em forma de
pôster (veja abaixo)
Regras para apresentação de trabalhos tipo pôster
Para as equipes que apresentam trabalho científico em forma de pôster na área de salvamento aquático,
serão acrescidos pontos no computo geral de sua pontuação na competição conforme o número de trabalhos
apresentados, com um máximo de 2 pôsteres por equipe:
Número de pôsteres Pontos ganhos na competição pela equipe
Um pôster

80

Dois pôsteres

140

Os trabalhos deverão ter um tamanho máximo de 80x100cm, pois haverá espaço na ante-sala do auditório
para serem afixados e apresentados. O pôster deverá ser enviado a <sobrasa@sobrasa.org> para sua
aprovação até dia 15 de Novembro:
Sugestão da forma de elaboração do trabalho científico:
1. O resumo enviado deverá ter um máximo de 500 palavras de texto em corpo de letra 12.
2. Título do trabalho
3. Objetivo
4. Material e métodos (de que forma e de onde vieram os dados utilizados)
5. Resultados (o que você encontrou de positivo)
6. Conclusão (em que seu trabalho pode ajudar a outros)
7. Insira o logo da Sobrasa e de sua Instituição
8. Faça referencia no cabeçalho ao IX Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático – Camboriú - SC
9. Coloque seus contatos como referencia
Somente após aprovação do trabalho deverá ser confeccionado o pôster
Informações sobre a confecção do poster.
•

Deverá ter o tamanho de 80(L)x100(H)cm (Corel ou outro programa)

•

Deverá conter o logotipo da Sobrasa e da instituição que representa o autor principal.

•

O pôster enviado a Sobrasa será colocado na web do evento (www.sobrasa.org).

•

Para exemplos de pôster veja em www.sobrasa.org\campeonato\rs_2005\posters.htm

CARTAZ DO EVENTO

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

Corpo de Bombeiro Militar de
Santa Catarina

APOIO

www.sobrasa.org

