
 

COMUNICADO SOBRE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 

 
Em relação a emissão de certificados da VI SEMANA DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

(SEDER), ocorrida de 12 a 16 de agosto de 2019, a coordenação do evento comunica que:   

 
1 - A inscrição no evento, com direito a participação em um Minicurso, automaticamente não gera o direito aos 
certificados (nem do evento, nem do minicurso). Para isso, se faz necessário a comprovação na participação das 
atividades: 
 

 O Certificado de Minicurso (de 8h/aula), foi emitido somente para o participante com 100% de presença no 
Minicurso, ou seja, para aqueles que participaram dos 2 dias do respectivo Minicurso.  

 

 O Certificado do evento – no total de 25 horas/ aulas – foi emitido para o participante que teve sua presença 
confirmada em pelo menos 75% das atividades realizadas. (P.S: Esta informação consta nas circulares e no 
folder de divulgação do evento). 

 
2 - As atividades da VI SEDER, com as respectivas horas/ aulas, totalizando 25h/aulas, foram as seguintes:  

 Minicursos (2 dias) – 8h 

 Apresentação de trabalhos (2 dias) –   3h 

 Conferência de Abertura (noite de segunda-feira) – 4h  

 2 Mesas (manhã de quarta-feira) – (sendo 3h por mesa) - 6h 

 Mesa de Encerramento (noite de sexta-feira) – 4h 

 
3 - Considerando que todos os inscritos no evento participaram de minicursos, e atribuindo a todos a participação 
como ouvintes nas seções de apresentação de trabalhos, a integralização de 75% das atividades se deu mediante a 
comprovação da participação em ao menos 2 atividades científicas - Conferência e/ou Mesas. Ou seja, faz jus ao 
certificado do evento de 25 horas/ aulas o participante que teve 2 participações, conforme as situações seguintes:  

a) Conferência de Abertura e Mesa de Encerramento;   

b) Conferência de Abertura e Mesas da manhã de quarta-feira;  

c) Mesas da manhã de quarta-feira e Mesa de Encerramento;  

 

4 – Para os casos de participação em somente 1 atividade (Conferência e/ou Mesa), o participante terá direito ao 
certificado da referida atividade com a respectiva carga horária, conforme descrito no item 2. 
 
5 – Para qualquer das situações descritas nos itens 3 e 4, acima, deve ser preenchido o formulário de Requerimento 
de emissão Certificados, informando o caso em que se enquadra, e enviar para o e-mail do evento: 

seder.dec@gmail.com. A coordenação do evento analisará todos os casos e enviará a resposta (com o devido 

certificado, se assim couber) por e-mail. 
 
 

Pau dos Ferros-RN, 26/08/2019. 
Coordenação da VI SEDER 
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