
Treinamento com 

Voluntários 
09 de outubro de 2019 



V Congresso de Ciência e Tecnologia da 
PUC Goiás 

■ Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento 
sustentável 

■ 15 a 18 de outubro de 2019 

■ Em todas as Escolas da PUC Goiás 

■ 16 de outubro de 2019 – iniciação científica 

■ 18 de outubro – Auditório da área 4, Campus I 

– Mérito Científico 

– Cerimônia de Premiação 

 



Registro de frequência do Voluntário 

■ Com o/a Coordenador/a responsável na Escola:  

■ EARQ:  Prof. Carlos Eduardo Dantas de Oliveira 

■ ECEC: Prof. Anderson Costa da Silva 

■ EENG: Profa. Tatiana Jucá, Carlos Vinicius e Manoel Cesar 

■ EFPH: Prof. Rodrigo Fideles Fernandes Mohn 

■ EDRI: Profa. Eufrosina  

■ ECOM: Profa. Patricia Quitero Rosenzweig 

■ ECAB:  Prof. Jales, Profa. Maria Ivete, Profa. Mariana, Prof. Helder, Prof. Marlos, Prof. Alex e 
Profa. Lysa 

■ EMFB: Prof. Clayson e Prof. Roberpaulo  

■ ECISS: Profa. Adenicia Custodia e Profa. Vanusa–Enfermagem, Marli Bueno-Psicologia 

■ EGN: Profa. Luçany Silva Bueno 

■ IGPA: Secretaria da Escola 

 

 

 

 

 

 

 



Pontos importantes 

■ Inscrição no sistema do V Congresso de Ciência e 

Tecnologia: 

https://sol.pucgoias.edu.br/autenticacao/autenticacao  

 

■ Endereço de e-mail atualizado em “minhas informações” 

(favor verificar) 
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Nos dias do evento 
■ Vir com o celular carregado 

■ Não esquecer de trazer carregador 

■ Registro de frequência 

– QR code na tela ou impresso 

– CPF 

■ Dificuldades com inscrições – direcionar para locais de credenciamento: 

– ECAB: Secretaria da ECAB  

– EDRI: Secretaria do C-V 

– EFMB: Secretaria da EMFB bloco K 

– EENG: Secretaria da EENG 

– ECEC: Secretaria da ECEC 

– EFPH: Secretaria da EFPH 

 



Registro de frequência de participantes 
no Congresso 

■ Permanecer no local durante todo o turno: 

– Manhã (07h30 às 13h)  

– Tarde (13h às 18h30) 

– Noite (18h30 às 22h30) 

■ Todos os participantes do Congresso deverão registrar a frequência 

■ Permanência mínima de 02 horas/período 

■ Registro na entrada e saída 

■ Cada turno: certificação de 04 horas 

■ Não serão aceitas frequências em papel 

■ Não serão colhidas frequências por atividades separadamente (por exemplo: palestra) 

 

 



Testar aplicativo 

■ Dias 10 e 11 de outubro de 2019 

■ Banco de dados será apagado para o V Congresso de 

Ciência e Tecnologia 

 



Certificado 

■ Será fornecido ao Voluntário certificado de 06 horas por 

período. 

 

■ O certificado estará disponível no site do Congresso após a 

realização do evento 

(http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/5cct/1343-2/) 

 

http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/5cct/1343-2/
http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/5cct/1343-2/
http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/5cct/1343-2/


Aplicativo de frequência 

■ Baixar aplicativo na play store ou pelo link: pucgoias.edu.br/app  

■ Clicar em esqueceu a senha: você receberá um link no e-mail 
cadastrado no sistema para criar a senha 

■ Acesso somente para quem tem cadastro no sistema como voluntário 

■ Auditoria após o evento: 

– Certificado para voluntários que fizeram registro apenas no seu 
horário 

– Cancelamento das frequências de participantes registradas por 
voluntários fora do seu horário 

 































DÚVIDAS 



Contato 

congressoct@pucgoias.edu.br 

 

(62) 3946-1073 

(62) 3946-1431 

mailto:congressoct@pucgoias.edu.br


Obrigada! 


