
Workshop: cadastro de eventos 

V Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás 

 

04 de abril de 2019 
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3. Cadastro de eventos 

4. Dúvidas 

5. Contatos 



TEMA 

Bioeconomia: diversidade e 
riqueza para o 
desenvolvimento sustentável 



DATA 
15 a 18 de outubro de 2019  

(terça a sexta-feira) 

V Congresso de  

Ciência e Tecnologia  

da PUC Goiás 



Envio de trabalhos científicos 

 Temas-livres: 02 de maio a 12 de junho de 
2019 

 

 Iniciação científica (vigência agosto/2018 a 
julho/2019): enviar resumo e relatório final 
de 1º a 31 de agosto de 2019 



Programação específica 

 16 de outubro: Iniciação Científica (matutino, vespertino e noturno). 

 

 18 de outubro: 17h – Cerimônia Mérito Científico e Solenidade de 
Premiação dos Melhores Trabalhos Científicos e Olimpíadas. 

 

 Lançamento de livros: definir data 

 

 Teatro PUC de 15 a 18 de outubro de 2019: Congresso Brasileiro de 
Bioética 



Envio para PROPE de sugestão de programação 

 Até 31 de maio de 2019 

 Via sistema 

 Inserções de eventos/atividades: 
somente até a data programada 

 

 Não cadastrar atividades/eventos no 
dia da iniciação científica 



O Sistema de Cadastro Eventos 
é baseado em hierarquia de 
eventos, seguindo os moldes de 
um Organograma 



      https://sistemas.pucgoias.edu.br/eventos 

https://sistemas.pucgoias.edu.br/eventos




Acesso ao cadastro dos Eventos 

Acesso ao cadastro de 
auxiliares que poderão criar, 
editar e excluir evento. Ou seja, 
cadastro gerencial. 



Cadastro de auxiliares que 
poderão criar, editar e excluir 
eventos. Ou seja, cadastro 
gerencial. 



Menu Principal com o Evento 
“Pai” máximo  



Tela dos eventos cadastrados 
• Evento Pai(s) Principal(is)   

Quando não tiver nenhum evento cadastrado 



Selecione o tipo de evento na lista 



Aqui você visualiza o evento superior ou “pai”, 
Neste caso é o principal ou um dos principais, 
Por estar abaixo do V Congresso de CT  

Marcar quando for um evento “Pai”, ou seja, um evento que  
contenha outros eventos.  
Neste caso não aparecerão data e horário.  
Estas informações aparecerão nos sub-eventos 



Para editar ou remover o evento. Cuidado ao “Remover” evento Pai se houver 
subeventos ele serão todos excluídos.   

Para Editar ou Inserir os participantes: Palestrantes, Conferencistas, 
Ministrante... Isso para eventos Filhos .   

Para editar ou inserir subeventos que podem ser Filhos ou Pais.   

Para editar ou inserir subeventos que podem ser Filhos ou Pais.   



Este é um exemplo de um evento “Pai”, dentro do 
evento maior das Escola/Instituto.  
No caso é um evento que vai abrigar todas as 
Palestras. 
 
Neste caso também não aparece data e nem horário, 
pois os subeventos podem acontecer em horários e 
dias diferentes  



Ficou assim: 
 
• Evento “Pai”,  evento maior da Escola/Instituto. 

Evento que vai conter todos outros. 
 
• Evento “Pai”,  evento organizador, neste caso um 

evento que vai abrigar todas as Palestras 
“eventos”. 





• Evento “Pai”,  evento organizador, que vai abrigar 
todas as Palestras “eventos”. 

• Não Marcar, pois se trata de um 
Evento “Filho”,  evento fim com data, 
horário, local e participante 



É obrigatório preencher: 
 
• Dia 
• Horário: início e fim 
• Local (Deve estar reservado) 



• Adicionar Participantes do Evento 
Filho. Obrigatório 

• Evento “Filho” cadastrado. 



Defina a participação, no caso do modelo 
Palestrante 

Os campos em * são obrigatórios 



• Participante cadastrado 

Para adicionar outro participante 



• Exemplo de 03 Palestras (“Eventos 
Filhos”) cadastradas no Ciclo de 
Palestras (“Evento Pai”) 



• Seguindo a lógica de hierarquia de eventos, nos moldes de um Organograma. 
• Segue na próxima página um modelo no Sistema de Cadastro de Eventos, baseado neste 

organograma da “Escola X”  



Seguindo o Organograma do Evento da 
Escola/Instituto/Pró-reitoria, temos no exemplo 

aqui: 

• Evento “Pai” Principal da Escola/Instituto/Pró-reitoria 

• Evento “Pai” secundário, que abrange o conjunto de 
palestras ofertadas  

• Evento “Filho” dentro do Evento Principal, por se tratar 
de um evento único, sem ramificações 

• Evento “Pai” secundário, que abrange o conjunto de 
minicursos ofertados  



Obrigado! 
Contamos com sua colaboração e participação! 

 

Dúvidas cadastro de eventos/atividades:  

 

Fone: (62) 3946-1073 – Torquato (Tór)  

 

E-mail: congressoct@pucgoias.edu.br 
 

 

 


