
 
Instruções para inscrição no VI Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás 

SOMENTE para Estudantes de Iniciação Científica 2019/2020 
 
 
 

O Relatório final e o Resumo expandido serão postados no Sistema de Eventos do VI 
Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás. O relatório final deverá ser anexado 
em PDF e o resumo expandido postado/preenchido na Modalidade de Trabalho XXII 
Jornada de Iniciação Científica. 

 
1) Entre no sistema de inscrição: http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/6cct/ 

 
2) Digite o seu CPF ou passaporte (para estrangeiros) e uma senha nos campos 

solicitados 
 

 

 
 

3) Se você já possuir cadastro no sistema de Eventos da PUC (siga para o Passo 4) 
caso não tenha irá aparecer a tela abaixo:  
Importante: anote a sua senha. Você precisará dela para outros procedimentos 
referentes a sua participação no VI Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás. 
 

 
Clique em “Criar uma conta de usuário” 

 

http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/6cct/


 
Preencha os campos solicitados e crie sua senha de acesso ao Sistema de Eventos 

 
4) Na Lista de eventos que estão acontecendo ou eventos futuros localize o VI 

Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás e clique em “ver detalhes”. 
 

 
 
5) Clique em “fazer minha inscrição” 

 
 



 
6) Encontre a modalidade Aluno da PUC e clique em “fazer inscrição nesta 

modalidade”. Digite o número de matrícula e senha do SOL 
Obs.: Caso você tenha concluído o curso escolha a modalidade Egresso. 
 
 

  
 

 
7) Uma vez cadastrado no Sistema de Eventos e inscrito no Evento “VI Congresso de 

Ciência e Tecnologia da PUC Goiás” você poderá Acessar e inscrever trabalhos 
científicos para apresentação. 
 
 

 
Clique em “Ver Detalhes” para ver sua inscrição e acessar a área de inscrição/edição 
dos trabalhos científicos 
  



 
8) Na sua tela deverá aparecer 1 (um) Trabalho em “Rascunho (Não Enviados)”. Clique 

neste quadro.  
Você verá que já consta a modalidade “XXII Jornada de Iniciação Científica” e o título 
do seu plano de trabalho. Os demais campos deverão ser preenchidos.  
 

 
 

      Atenção Caso não apareça 1 (um) Trabalho em “Rascunho” com o título da sua 
Iniciação Científica entre em contato urgente com a Coordenação de Pesquisa da 
PROPE/PUC Goiás por e-mail: pesquisa@pucgoias.edu.br.   

 
9) Preenchimento dos itens do resumo 
 
Você deverá inserir os seguintes itens:  

• Escola (Escolha sua Escola) 

• Curso (Escolha o seu curso de graduação) 

• Área de conhecimento / Eixo temático (Escolha a Área de conhecimento) 

• Título (50 a 200 caracteres) 

• Apresentação / Introdução (500 a 1500 caracteres) 

• Objetivo / Quadro teórico (50 a 300 caracteres) 

• Método / Metodologia e instrumentos de investigação (500 a 2000 caracteres) 

• Resultados (parciais ou integrais) (500 a 2000 caracteres) 

• Conclusão (50 a 500 caracteres) 

• Referências (100 a 1000 caracteres) 

• Palavras chave (3 palavras obrigatório) 
 

  

mailto:pesquisa@pucgoias.edu.br


10) Envio do Relatório final  

• Após o campo de preenchimento das palavras chave clique em “Escolher arquivo” 
para anexar o “Relatório Final de Iniciação Científica (pdf)” (Modelo do site da 
pesquisa). 

• Se você deseja concorrer ao prêmio, envie o artigo em PDF. Anexando conforme 
especificações no Edital do prêmio. 

 

 
 
 
11) Salvamento, Modo Rascunho e Edição 

• Após salvar o Trabalho, ele ficará em modo Rascunho  

• Você deverá inserir o orientador (obrigatório) do seu trabalho e poderá inserir 
os demais autores (quando houver). Serão aceitos no máximo seis autores, 
incluindo o orientador e o apresentador (que deverá ser você, estudante de IC). 

 

 
 
 
  

http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/estudante/
http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/estudante/
http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/6cct/premiacao-2/


Enquanto estiver no modo “Rascunho” você poderá editar e alterar seu trabalho 
livremente. (ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DE ENVIO) 

 

 
 

12) Até a data de 31 de agosto você deverá enviar seu trabalho clicando em “enviar 
para avaliação” 

 
 

• Somente após o envio do trabalho (clicando em “Enviar para Avaliação) que o 
seu trabalho será recebido pela Comissão de Avaliação do VI Congresso de 
Ciência e Tecnologia da PUC Goiás 

 
  



 

• Trabalho enviado Status 
 

 

 
 

Links uteis para acesso ao Sistema do VI Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC 
Goiás: 

• Acesso – Inscrições 

• Informações para Estudantes de Iniciação Científica  

• Normas para os Trabalhos Científicos 

• Edital e Normas da Premiação 
 

 
 

E-mail: congressoct@pucgoias.edu.br 

http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/6cct/inscricoes/
http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/estudante/
http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/6cct/trabalhos-cientificos/
http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/6cct/premiacao-2/
mailto:maito:congressoct@pucgoias.edu.br

