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EDITAL DA COMPETIÇÃO ENTRE LIGAS NO COLT
“2º CompetiCoLT”

BRASIL, 2021

O CONGRE
SSO
Apresentação
O XXIII Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma (COLT) e XIV Congresso da
Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), é um evento
multidisciplinar, com abordagem de temas relacionados a TRAUMA, com apoio da
ABRAMEDE, Sociedade Pan-americana de Trauma e a Associação Lusitana de
Trauma e Emergências Cirúrgicas. Será realizado no período de 30 de NOVEMBRO a
04 de DEZEMBRO de 2021, excepcionalmente de modo online.

O que é o COMPETICOLT?
CompetiCoLT é a disputa que será feita pelas ligas adimplentes do Comitê Brasileiro
das Ligas (CoBraLT). A primeira edição ocorreu no Congresso Brasileiro de Ligas de
Trauma (CoLT) em 2020.
A disputa irá ocorrer de forma online, na plataforma do Zoom.
A etapa final ocorrerá durante o congresso, em data e horário a serem definidos,
contando com transmissão simultânea pela plataforma do evento.
O objetivo da dinâmica é fazer com que os participantes busquem inteirar entre seus
membros de forma a pensarem de maneira conjunta a respeito do assunto proposto.

REGRAS DA COMPETIÇÃO
1. Somente ligas cadastradas e adimplentes com o CoBraLT poderão participar da
competição. Não serão aceitas equipes de ligas cadastradas ou que
regularizaram a situação financeira após o prazo para a inscrição na
competição.
2. A forma de inscrição das ligas será via Forms Google – Link
(https://forms.gle/HjTStwPBBRF6GNJa6).
3. O documento “Ficha de Inscrição” deverá ser assinado a mão e escaneado no
formulário quando solicitado.
4. Cada equipe deve ser formada por 5 (cinco) acadêmicos membros da Liga
acadêmica.
5. Cada membro deve fazer parte da Liga acadêmica no momento da inscrição,
comprovado através da ficha de inscrição (Anexo 1).
6. As Ligas poderão ter mais de uma equipe participante, com no máximo 03 (três)
equipes compostas por membros diferentes.
7. Membros da comissão organizadora não poderão compor equipes da
competição.
8. A inscrição da equipe deverá ser realizada exclusivamente até dia 31 de outubro
de 2021.
9. A competição constará numa disputa online em horário pré-estabelecido no
estilo mata-mata.
10. O não comparecimento de ao menos 4 (quatro) membros da equipe no horário e
link pré-estabelecido acarretará desclassificação da equipe. Haverá tolerância
de 3 (três) minutos do horário marcado. Problemas de conexão serão de
responsabilidade do participante.
11. Em cada round da competição, haverá duas ou mais equipes competindo.
12. A avaliação será feita de forma automática pela plataforma e contará com as
respostas corretas e com o tempo destinado a obter as respostas.
13. As mesmas perguntas serão feitas de forma simultânea para as equipes
participantes e todos os membros da equipe deverão responder.

14. Em cada round a equipe vencedora será aquela com maior número de acertos.
Se houver empate na quantidade, ganhará aquela que utilizou menos tempo
para responder as perguntas.
15. Se as duas equipes participantes tiverem número diferente de membros, a
pontuação final se dará pela média, dividindo a soma de pontos da equipe pela
quantidade de membros.
CRONOGRAMA
31 de Outubro
07 de Novembro

20 de Novembro

Prazo final para inscrição no CompetiCoLT
Divulgação das Equipes Cadastradas e
Publicação do Chaveamento no Instagram
do CoBRaLT (@cobralt.sbait)
Publicação das Datas e Horários da
Competição e Link da Plataforma

PREMIAÇÃO
A equipe vencedora receberá um DEA de treinamento pelo correio no endereço
cadastrado.
Ao receber o prêmio, a equipe deverá postar no “Stories” do Instagram,
marcando o @cobralt.sbait e a @sbait.

