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Como realizar a inscrição de Atividade/Evento no Congresso de Ciência e 

Tecnologia da PUC Goiás? 
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Página de informações e documentos do Sistema de Propostas de Eventos 
https://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/blog/2020/05/20/inscricao-de-eventos-para-o-congresso-de-ct/ 
 

 

 

Passo 1 – Entre no Sistema de Propostas de Eventos do 7CCT 
Acesse o link https://sistemas.pucgoias.edu.br/eventos/secure/auth  e clique em “realizar login”.   

Dica: Se você ainda não possui cadastro, solicitar acesso ao Diretor da Escola. 

 

  

https://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/blog/2020/05/20/inscricao-de-eventos-para-o-congresso-de-ct/
https://sistemas.pucgoias.edu.br/eventos/secure/auth
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Passo 2 – Acesse a tela de Eventos/Atividade da sua Escola para inserir os 

dados 
 
Verifique no canto esquerdo superior se correspondem o seu nome e Escola. Clique no botão “Eventos da 

Minha Escola” para acessar a tela de Eventos e inserir uma Atividade/Evento no CCT. 

 

 

Passo 3 – Cadastrando um Evento no CCT 
Esta é a tela dos “Meus Eventos” onde você poderá criar eventos no CCT e/ou verificar, editar, excluir esses 
eventos.  
Para criar um Evento clique em “+Novo Evento no Congresso” e preencha os campos. Neste momento é 
importante ter os coordenadores responsáveis da Escola pelo Evento cadastrando o principal e depois 
podendo cadastrar os demais. Depois é só salvar. 
Após o salvar o Evento na tela dos “Meus Eventos” ficará listado todos os eventos da escola. Você poderá 
editar o evento e incluir/editar coordenadores. 
 
Evento: onde estarão alocadas as atividades correspondentes, verificar com a Direção da Escola a criação ou 

continuidade de um evento no CCT. 
1. Tela dos meus eventos 
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2. Cadastrando um novo evento 

 
 

3. Cadastrando o coordenador do evento 

 
 

4. Visualizando meus eventos cadastrados, edição 
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Passo 4 – Inserindo as Atividades no evento cadastrado no CCT 
 

Na tela dos “Meus Eventos” clique no botão “Atividades do Evento” para inserir, conferir ou remover uma 
atividade do Evento selecionado. 
Na tela de “Atividades do Evento” você terá a lista de todas as atividades cadastradas no evento 
selecionado.  
Para inserir uma atividade clique em “Nova Atividade” preencha os campos e insira o participante principal 
da Atividade (nome completo: sem abreviações, títulos e/ou substantivos) após salvar a atividade você 
poderá inserir mais participantes.   
 

1. Acesso as atividades 

 

2. Inserindo uma atividade 

 
 

3. Preenchendo os campos 
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4. Inserindo o participante 

 

 

Passo 5 – Inclusão de vários participantes, edição ou remoção 
 

Na tela de “Atividades do Evento” vá até a atividade desejada e clique em “Participantes” para incluir ou 

editar. 

1. Acessando a tela de participantes da atividade 

 
 

2. Inserindo, editando ou removendo participante 
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Outros – cadastrado de auxiliares pelo Diretor para preenchimento no 

sistema de Eventos/Atividades 
 

Na tela inicial do Sistema de Eventos após o login, clique no botão “Cadastrar Auxiliares”. Na tela de “Auxiliares 

cadastrados pelo Administrador” haverá uma grade com nome e login PUC dos auxiliares cadastrados.  

Para cadastrar um novo Auxiliar clique no botão “Adicionar Auxiliar” e preencha todos os dados do Auxiliar 

que deverá ter vínculo empregatício com PUC Goiás, salvando em seguida. 

1. Acessando o cadastro 

 
2. Visualizando auxiliares cadastrados e incluindo um novo 

 
3. Preenchendo os dados do novo auxiliar 

 


