Regulamento de Inscrições
I Curso de Laser – Princípios e Técnicas
Artigo 1º
Descrição
1. O I Curso de Laser – Princípios e Técnicas é organizado pela Comissão Nacional de
Interno de Estomatologia e tem a duração de 16 horas (Componente teórica +
Componente prática).
2. O presente curso destina-se a todos os Internos de Formação Específica de
Estomatologia
Artigo 2º
Inscrições
3. A inscrição será realizada através do preenchimento de um formulário Google Forms®.
4. A inscrição no Curso será feita em duas fases:
a) A primeira fase está aberta a todos os Internos de Formação Específica de
Estomatologia e destina-se à inscrição no Curso presencial (Componente teórica +
Componente prática). Decorrerá entre os dias 13/03/2022 e 15/03/2022.
b) A segunda fase está aberta a todos os Especialistas e Internos de Formação
Específica de Estomatologia e destina-se à inscrição na Componente teórica do curso
– formato on-line (duração 8h). Decorrerá entre os dias 16/03/2022 e 25/03/2022.
Artigo 3º
Vagas e Critérios de Selecção

5. O curso presencial tem um total de 16 vagas.
6. A componente teórica on-line tem vagas ilimitadas, com um número mínimo de
frequência de 10 participantes.
7. Os critérios de atribuição de vagas para o Curso Presencial terão em conta:
a) 8 vagas destinadas a internos dos 3º e 4º anos; isto é, destinadas aos primeiros 8
internos dos 3 e 4º anos inscritos.
b) As restantes vagas serão atribuídas por ordem de inscrição, independentemente
dos anos de internato.
8. Em caso de desistência de um dos participantes, será chamado o inscrito seguinte da
lista total de inscritos. Nesta situação não se aplica a alínea a), do ponto 7, do artigo 3º.
Artigo 4º
Divulgação dos participantes
9. A divulgação dos participantes será realizada 48horas após o término das inscrições.

Artigo 5º
Taxa de inscrição
10. O curso presencial tem uma taxa de inscrição de 100 euros. A componente teórica tem
uma taxa de inscrição de 30 euros.
11. O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até 72 horas após a comunicação
dos participantes inscritos, para o IBAN: PT50 0035 0888 00123695930 64. O
comprovativo deve ser enviado para o e-mail: cniestomatologia@gmail.com
12. Em caso de não pagamento no prazo disposto no ponto 11, do artigo 5º, a inscrição
será cancelada. A vaga será atribuída a novo participante de acordo com o ponto 8, do
artigo 3º.
13. Em caso de não comparência no curso, sem justificação plausível, a CNIE não fará
reembolso da taxa de inscrição.
Artigo 6º
Certificados de Participação
14. A emissão do certificado de participação no I Curso de Laser – Princípios e Técnicas
(16 horas) requer:
a) Frequência obrigatória nas Componentes teórica e prática
b) Nota superior a 60% no teste de avaliação final.
15. A emissão do certificado de participação na Componente teórica do I Curso de Laser –
Princípios e Técnicas (8horas) requer frequência obrigatória.

