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INVESTIMENTO (ATÉ 21.05.2019)
ESTUDANTE PROFISSIONAL
R$200,00 R$300,00

parcele em até 6x no cartão

Art. 1º – As atividades cientí�cas do Congresso poderão ser realizadas por meio de:
I - Sessão plenária; II -Turmas de conferências; III -Talk Show; IV- Palestras; V-Mesa-redonda.
Art. 2º – As conferências e os painéis serão compostos por  palestrantes que farão exposições com duração de 25 min. a 1h 
(vinte e cinco minutos a uma hora no máximo) sobre temas próprios, vinculados ao tema central do Congresso. | § 1º - O 
presidente da conferência ou do painel, ao abrir a sessão, será responsável pela apresentação dos palestrantes, observância 
da ordem e do tempo de duração das exposições. | § 2º – Após o término das palestras, ou conferências, o presidente dará 
início ao debate, devendo as perguntas serem encaminhadas à mesa por escrito.
Art. 3º – No caso de não haver tempo su�ciente para atender a todas as perguntas, o presidente encerrará a sessão, 
repassando as mesmas ao conferencista ou palestrante que analisará a possibilidade de responder por e-mail.
Art. 4º – O auditório conta com um número restrito de lugares, a ocupação do auditório dar-se-á exclusivamente por ordem 
de chegada. Em caso de lotação se necessário, haverá transmissão simultânea.
Art. 5º – As credenciais serão entregues a partir das 13h (treze horas) do primeiro dia do evento, na secretaria do Congresso, 
mediante apresentação do comprovante de pagamento e documento o�cial com foto. | § 1º – O congressista, se estudante 
(de graduação ou de pós-graduação), deverá comprovar essa condição. | | § 2º – Todos os participantes deverão usar as 
credenciais de identi�cação para que possam ter acesso às atividades do Congresso. | § 3º – Em nenhuma hipótese será 
fornecida segunda via da credencial.
Art. 6º – O certi�cado de participação poderá ser retirado em até 60(sessenta) dias da data do evento, sem ônus para o 
congressista no site (EVENTOS.SEREDUC.COM). Após essa data, será cobrada uma taxa administrativa de R$27,50 (Vinte e sete 
reais e cinquenta centavos). Informações através do telefone: 55.81-3412-6246/3412-6247 ou pelo e-mail 
(congressos@sereducacional.com) Núcleo de Eventos e Congressos. | § 1º – Os congressistas têm um prazo de até 18 meses 
(dezoito meses) após o evento para retirar o seu certi�cado. Após esse prazo, não será fornecido novo certi�cado ou segunda 
via. | § 2º –Para fazer jus ao certi�cado de que trata o caput deste artigo, o congressista deverá cumprir 60% da carga horária 
do evento – aferido por leitura ótica do código de barra na credencial (crachá).
Art. 7º – Todos os palestrantes estão con�rmados, resguardando-se à direção do evento, a seu critério, o direito de realizar as 
alterações que julgar necessárias e substituí-los, sem prévio aviso, ante a impossibilidade de comparecimento dos mesmos.
Art. 8º – Não haverá, em nenhuma hipótese, a devolução de valores, sendo permitida a substituição de um congressista por 
outrem até 10 (dez) dias antes do evento ou a confecção de carta de crédito para outro evento realizado pelo Núcleo de 
Eventos e Congressos.
Art. 9º – Compete ao coordenador-geral do Congresso, assessorado pelos coordenadores acadêmicos e administrativos, 
decidirem sobre os casos não previstos neste regulamento.

REGULAMENTO

Aislane Belo 
Diretora da Unidade 

Ana Tereza Marques 
Coordenadora Acadêmica 

Adriano de Oliveira 
Coordenador do Curso de Nutrição da UNINASSAU 

Auvani Antunes 
Coordenador do Curso de Biomedicina da UNINASSAU 

Carlos Mendonça 
Coordenador do Curso de Psicologia da UNINASSAU 

Ricardo Siqueira 
Coordenador da Clínica Escola da UNINASSAU 

Daniele Maux
Coordenador do Curso de Fisioterapia da UNINASSAU 

 Ronnio Galindo e Alexandre Freitas 
Coordenação do Curso de Odontologia da UNINASSAU 

Roberto Ângelo 
Coordenador do Curso de Educação Física UNINASSAU 

Janderley Matos 
Coordenador do Curso de Farmácia UNINASSAU 

Franciskelly Pessôa 
Coordenadora do Curso de Enfermagem UNINASSAU 

Wallyson Luiz Costa França 
Preceptor de Estágios da Clínica Escola de 

Fisioterapia da UNINASSAU

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA COORDENAÇÃO executiva

Jânyo DinizJânyo Diniz
Diretor-presidente do Grupo Ser Educacional, Diretor-presidente do Grupo Ser Educacional, Diretor-presidente do Grupo Ser Educacional, Diretor-presidente do Grupo Ser Educacional, 
reitor da UNINASSAU - Maceió/AL e da UNG e reitor da UNINASSAU - Maceió/AL e da UNG e reitor da UNINASSAU - Maceió/AL e da UNG e reitor da UNINASSAU - Maceió/AL e da UNG e 

chanceler da UNAMA.

João Janguiê B. DINIZ
Mestre em Gestão pela UFPE, professor titular da Mestre em Gestão pela UFPE, professor titular da Mestre em Gestão pela UFPE, professor titular da 

UNINASSAU, doutorando em Administração pela UNINASSAU, doutorando em Administração pela UNINASSAU, doutorando em Administração pela 
UNAMA e analista judicial -  Oficial de Justiça UNAMA e analista judicial -  Oficial de Justiça UNAMA e analista judicial -  Oficial de Justiça 

Avaliador - TRT 6º REGIÃO.Avaliador - TRT 6º REGIÃO.

COORDENAÇÃO geral

Janguiê Diniz
Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito Reitor da UNINASSAU, mestre e doutor em Direito 
pela UFPE, fundador e presidente do Conselho de pela UFPE, fundador e presidente do Conselho de pela UFPE, fundador e presidente do Conselho de pela UFPE, fundador e presidente do Conselho de pela UFPE, fundador e presidente do Conselho de 

Administração do Grupo Ser Educacional.Administração do Grupo Ser Educacional.Administração do Grupo Ser Educacional.Administração do Grupo Ser Educacional.



QUINTA-FEIRA (24/05/2019) SEXTA-FEIRA (25/05/2019)programação programação

16h | Vacinação: o que há de novo?

ana CATARINA

15h | Psicanálise, o Feminino e o Sujeito da Contemporaneidade

Rosália Cavalcante

Enfermagem e a Carreira Militar: da seleção as missões  |  15h
WYLMA BASTOS

Fundamentos e aplicações do treinamento de força na infância e adolescência  | 15h
fabiano fonseca

16h | Pronação no paciente crítico

KAIO MIRANDA

Inovações nas técnicas de harmonização facial | 15h
laisy kalyne

13H - CREDENCIAMENTO

20h30 - apresentação cultural
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Os desafios da interdisciplinaridade na promoção da saúde  |  19h
janayna bonfimAUDITÓRIO PRINCIPAL

MINICURSO - SALA 1

8h | Suplementação para praticantes de academia

laís regina MINICURSO - SALA 2

8h | Complicações Clínicas nos Pacientes Pós - Chikungunya

júlia tavares MINICURSO - AUDITÓRIO PRINCIPAL

10h | Acompanhamento farmacêutico na perda de peso

MAX VIANA MINICURSO - AUDITÓRIO PRINCIPAL

Uso da Vitamina D nas doenças autoimunes | 10h

saulo virgulinoMINICURSO - SALA 2

O profissional do fitness na era da experiência |  8h
francys cantieriMINICURSO - SALA 3

Avaliação física da criança e do adolescente | 8h
GUSTAVO ARRUDAMINICURSO - SALA 3

16h | Nutrição ortomolecular aplicada as práticas alternativas à saúde

Vera Santos auditório principal

Educação Física aplicada as práticas alternativas à saúde | 15h
francys cantieriauditório principal

Fitoterapia aplicada as práticas alternativas à saúde | 17h
susana xavierauditório principal

MINICURSO - SALA 2

MINICURSO - SALA 3

MINICURSO - SALA 2

MINICURSO - AUDITÓRIO PRINCIPAL

MINICURSO - AUDITÓRIO PRINCIPAL

CONFERÊNCIA DE ABERTURA

Aspectos atuais no diagnóstico e tratamento da cirurgia e traumatologia
buco-maxilo-facial

Autran NóbregaMINICURSO - SALA 1

10h

Aspectos atuais no diagnóstico e tratamento da cirurgia e traumatologia
buco-maxilo-facial

talvane sobreira MINICURSO  - SALA 1

8h

14h | Práticas interativas e complementares em saúde

Suely Senna e rogelia pinto auditório principal


