Orientações aos estudantes para o IV Congresso de Ciência e Tecnologia
O IV Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás acontecerá nos dias 16 a 20 de outubro. A
participação de todos, docentes e estudantes, é essencial. É uma atividade acadêmica institucional, em
sintonia com a proposta do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que agrega
conhecimento e enriquece o currículo dos nossos cursos e o Currículo Lattes de cada um de nós.
Confira toda a programação no http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/4cct/ . Você ainda poderá fazer sua
inscrição, mesmo durante o Congresso, até o dia 19 de outubro. Cuidado: algumas atividades iniciarão já no
dia 16.
1. O Congresso de Ciência e Tecnologia é atividade acadêmica?
O Congresso é uma atividade acadêmica de ensino-aprendizagem para toda a Universidade. Está previsto
no Calendário Acadêmico e sua inclusão foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que
é o órgão colegiado responsável pela definição de todas as atividades acadêmicas da
Universidade.
2. Durante o Congresso as aulas serão suspensas?
As aulas não estão suspensas, mas podem ser substituídas por atividades do Congresso, que aconteçam
no mesmo horário e que tenham pertinência com os objetivos da disciplina. Seu professor, em diálogo com
a coordenação do seu curso, já definiu quais atividades do Congresso substituirão as aulas ou as
complementarão como Atividades Externas da Disciplina (AED). Muitos docentes estão diretamente
envolvidos, junto com seus estudantes, nas atividades específicas do Congresso: palestras, mesas
redondas, apresentações de pesquisas, TCC, IC, etc.
3. Como posso comprovar minha participação nas atividades do Congresso?
Em primeiro lugar, faça sua inscrição na página do Congresso. Depois, no dia da atividade escolhida,
registre sua frequência nos equipamentos de registro de frequência do Congresso, instalados nos locais
onde acontecem as atividades. Atenção: esse registro é essencial para a emissão do Certificado de
participação. Registre a entrada e a saída.
4. Como faço para garantir o lançamento da compensação das frequências nas aulas?
Antes do Congresso, discuta sua participação com os professores. Depois do evento, apresente a eles o
comprovante de frequência ao Congresso, que será emitido pelo SOL.
5. O Certificado será de quantas horas?
Depende de sua participação. Cada período (matutino, vespertino ou noturno) corresponderá a 4 horas.
Para receber certificado de cada período, você deverá ter registro de pelo menos 2 horas naquele período.
Procure a orientação de seus professores e faça a sua inscrição.
Aproveite essa oportunidade.
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