
NORMAS SOBRE FREQUÊNCIA NO 8CCT&I

ORIENTAÇÕES GERAIS

 Os participantes devem obrigatoriamente estar inscritos no sistema do VIII Congresso de Ciência, Tecnologia e  
Inovação da PUC Goiás 2022, até o dia 22/10/2022, às 14h (https://www.pucgoias.edu.br/eventos/8ccti/).

 O registro de frequência,  sem a devida inscrição como participante no sistema do VIII  Congresso de Ciência,  
Tecnologia e Inovação da PUC Goiás 2022, será desconsiderado portanto, sem o direito ao certificado.

 A participação em cada período (matutino, vespertino e noturno) corresponderá a uma  carga horária de quatro 
horas.  Desta  forma,  se  durante  o evento  a  participação  for  em duas manhãs e uma tarde, por exemplo, o 
congressista receberá um certificado com 12  horas.

 Para  emissão  do  certificado  serão  somados  todos  os  períodos  de  participação,  com frequência comprovada 
mediante o registro da frequência de cada dia e período.

 Somente serão válidas as participações devidamente registradas no sistema de frequência.
 Serão disponibilizados QR CODES nas atividades presenciais  e  LINKS nas  atividades remotas,  para o acesso e  

registro da frequência (mediante a digitação do CPF do participante inscrito no evento).

PARA ESTUDANTES DA PUC GOIÁS

 Os estudantes da PUC Goiás devem participar do 8CCT&I PUC Goiás.
 Durante o período do 8CCT&I a participação do estudante substituirá a frequência  na sala de aula. Os estudantes 

poderão imprimir a frequência após o registro para comprovação nas disciplinas (inclusive disciplinas de Trabalho 
de Conclusão de Curso).

 As  atividades  de  estágio  poderão  ser  substituídas  pela  participação  no  8CCT&I  quando  estiver  devidamente  
planejado pela ESCOLA, sem prejuízo para o campo de estágio.

PARA PROFESSORES DA PUC GOIÁS

 Os professores da PUC Goiás são incentivados a participar do 8CCT&I da PUC Goiás.
 Durante o período do evento a participação do estudante e do professor substituirá a frequência na sala de aula. 

Os professores poderão imprimir a frequência após o registro para a justificativa de ponto.
 Professores e estudantes de estágio poderão participar do 8CCT&I da PUC Goiás no horário destinado a esta  

atividade, conforme prévio planejamento pelo professor, em consonância com as definições do Curso e da Escola, 
desde que não haja prejuízo para o campo de estágio.

ATIVIDADES AVALIATIVAS SÃO PROIBIDAS DURANTE O PERÍODO DO 8CCT&I 
(Conforme determinação da PROGRAD e PROPE)

Profa. Dra. Sonia Margarida Gomes Sousa                                         Profa. Dra. Milca Severino Pereira 
                  Pró-Reitora de Graduação                                                   Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa
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