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TUTORIAL DE INSCRIÇÕES: SEMINÁRIO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PUCRS 2021 

 

1º PASSO: Acesso ao Sistema de Inscrições. 

- Alunos já cadastrados devem realizar o acesso na área “Faça seu login”. Caso tenha esquecido a senha, 
basta clicar na opção “Esqueceu sua senha?” e o sistema automaticamente lhe encaminhará um link de troca 
de senha para o e-mail cadastrado. 
 
- Alunos não cadastrados devem realizar o cadastro na área “Primeiro acesso” e preencher todos os itens 
exigidos identificados com asteriscos (*). 
 
IMPORTANTE: Caso não consiga realizar o acesso ou cadastro, entre em contato com o atendimento do setor 
de Educação Continuada da PUCRS pelo telefone (51) 3320-3727, e-mail educon@pucrs.br e/ou 
presencialmente no prédio 40, sala 201. 
 

 
 
 
2º PASSO: Conferência e preenchimento dos dados pessoais. 
 
- Alunos já cadastrados devem conferir os dados cadastrados e realizar alterações, caso necessário.  
 
- Alunos não cadastrados devem realizar o preenchimento de todos os itens exigidos para realizar o cadastro 
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IMPORTANTE: Ao finalizar a conferência e/ou preenchimento, clique em “Avançar” 
 

 

3º PASSO: Leitura do Regulamento do evento. 

- Todos os inscritos devem ler o Regulamento do evento disponível durante a inscrição e no site. 

IMPORTANTE: Apenas a pós a leitura completa do Regulamento clique em “Avançar”. 
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4º PASSO: Seleção de categoria de público. 

- Selecione sua categoria de público, conforme disposto no Regulamento do evento, e clique em “Avançar”. 

IMPORTANTE: Alunos e Alumni PUCRS deverão informar o número de matrícula sem o último dígito. 

 

 

5º PASSO: Inscrição do trabalho. 

- Selecione o tipo de trabalho, conforme disposto no Regulamento do evento. 

- Informe o título do trabalho, área e subárea e a Instituição de Ensino. 

- Anexe o resumo, conforme modelo disponibilizado no site do evento. 

- Informe os dados dos coautores e orientador(a) do trabalho. 

- Confira as informações cadastradas e, por fim, clique em “Inserir Trabalho”. 

IMPORTANTE: Revise bem as informações cadastradas pois essas serão utilizadas para emissão do 

certificado de participação no evento. 
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6º PASSO: Finalização da inscrição. 

 

- Após conferir todos os dados informados, clique em “Avançar”. 

 

7º PASSO: Indicação de preferências de turno para apresentação. 

- Todos os inscritos deverão informar a ordem de preferência de turno para realização da apresentação do 

trabalho. 
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8º PASSO: Pagamento e isenções. 

- Informe o tipo de pagamento (cartão de crédito ou boleto) e clique em “Continuar” para finalizar a 

inscrição. 

IMPORTANTE: Os inscritos com isenção do valor da inscrição não precisarão informar o tipo de pagamento. 

 


