
 

REGULAMENTO – INCENTIVO ACADÊMICO PÓS-CONGRESSO 

Considerando a realização do 4º Congresso Multidisciplinar de Saúde, da UNINASSAU, nos dias 09, 

10 e 11/11/2017; 

Considerando a necessidade de incentivar a participação dos (as) alunos (as) nas palestras 

oferecidas no Congresso, bem como a produção de trabalhos acadêmicos oriundos dos conteúdos 

abordados no Congresso de Saúde e entendendo que este espaço é campo para o aprimoramento 

acadêmico, a Coordenação Acadêmica dos cursos de Saúde esclarece as regras de participação no 

INCENTIVO ACADÊMICO PÓS CONGRESSO: 

1. Podem participar do INCENTIVO ACADÊMICO PÓS-CONGRESSO: 

 

1.1  Todos os(as) alunos(as) regularmente inscritos(as) nos Congressos oferecidos no 4º 

Congresso Multidisciplinar de Saúde; 

1.2  Que comprovem a participação de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 

palestras oferecidas pelo congresso que estava devidamente inscrito(a); 

1.3    Que até o dia 24 de Novembro de 2017, entregue ao docente, mediante Xerox do 

certificado, observando as regras a seguir: 

 

a) Produção de um paper com tema relacionado a Longevidade e qualidade de vida, 

contendo ao mínimo temas de 5 palestras; 

b) Para o paper acima referido, será observada a existência de discussão e 

divulgação de ideias, fatos, situações, métodos, técnicas, processos ou resultados de 

pesquisas científicas (bibliográfica, documental, experimental ou de campo), 

relacionadas aos assuntos pertinentes do tema específico do congresso; 

c) O paper deve ser individual, e em anexo deve ser entregue uma cópia do 

certificado de participação;  

d) Ficará à critério do professor proferir nota de 0 à 1 ponto, de acordo com a 

qualidade do paper e de acordo com as regras anteriores, que será contemplado na 

primeira avaliação do semestre de 2017.2 na disciplina do docente (exceto quando o 

aluno tiver nota 10 na Av1, uma vez que não será possível acrescer a nota). Vale 

lembrar que o aluno pode ter pontuações divergentes entre uma disciplina e outra, 

uma vez que são docentes diferentes. 

e) Ou será acrescido quando o aluno for  o primeiro autor de resumo aceito para 

apresentação no congresso. 

 
                                                                                                        Recife, 19 de Setembro de 2017 
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