
INSTRUÇÕES DE INSCRIÇÃO PARA TRABALHOS APROVADOS 
 
A Comissão organizadora do 10º Congresso Internacional de Ciências Criminais da 
PUCRS passa a informar as instruções para inscrição de autora/es e coautora/es de 
resumos aprovados para apresentação nos Grupos de Trabalho:  
 

1. A inscrição prioritária de trabalhos aprovados ocorrerá do dia 26/08/19 a 
02/09/19, mediante formulário de inscrição próprio, cujo link será encaminhado, 
no primeiro dia de tal prazo, por email;  

2. A inscrição prioritária é limitada a uma por trabalho aprovado, devendo ser 
realizada somente a do(a) participante que for apresentá-lo. Tal modalidade de 
inscrição não obsta que outros coautores apresentem o trabalho conjuntamente, 
mas suas inscrições deverão ocorrer no prazo geral (não prioritário). Nesse 
sentido, informa-se que a inscrição é obrigatória somente para aqueles/as que ou 
estiverem fisicamente presentes no momento da apresentação dos trabalhos ou 
que participarão do Evento com o intuito de alcançar a frequência mínima de 75%, 
a qual contempla a certificação de participação; 

3. Os/As coautore/as que não forem participar da apresentação dos trabalhos e que 
não forem participar do evento como ouvintes não precisarão se inscrever, pois a 
certificação apenas do trabalho apresentado com o nome de todo/as o/as 
coutore/as será viabilizado online através do link de acesso do/a(s) participante(s) 
inscrito/as, valendo tal certificação para esses também; 

4. Ao realizar a inscrição individual o/a participante deverá identificar o nome de 
todo/as o/as autore/as e coautore/as do trabalho a ser apresentado. Essa 
informação é de responsabilidade exclusiva do/a participante ao realizar a 
inscrição. 

 
Em decorrência do elevado número de trabalhos inscritos, solicita-se que a inscrição seja 
realizada somente por aquele/as que tiverem o interesse em participar do Evento e/ou em 
apresentar o trabalho pessoalmente. 
 
Maiores informações sobre o cronograma de apresentação, salas das apresentações e 
demais detalhes serão divulgadas mais próximo da data do evento. 
 
Atenciosamente,  
 
Comissão Organizadora 
10º Congresso Internacional de Ciências Criminais PUCRS 
 


