
AVISOS GERAIS 
 
CURSOS PRÉ-CONGRESSO 

- Programe-se para deslocar-se diretamente para sala de seu curso pré-congresso (consulta 

no site); 

- Os materiais de credenciamento serão disponibilizados diretamente nos cursos pré-

congresso por um membro da Comissão de Apoio do evento; 

- O certificado do curso pré-congresso será entregue diretamente na sala, no término do curso, 

mediante confirmação de presença na lista de presenças do curso;  

- Caso não retire o certificado na sala, o mesmo ficará disponível no Atendimento Feevale em 

até 10 dias após o término do Congresso;  

- Cursos 1, 5 e 8: Trazer jaleco 

CREDENCIAMENTO 

- É necessário realizar o credenciamento/registro de presenças no evento nos seguintes 

dias/horários:  

23/08 – A partir das 18h – Rua Coberta 

24/08 – A partir das 8h: Uma única vez durante o dia – Rua Coberta 

25/08 – A partir das 8h: Uma única vez durante o dia – Rua Coberta 

26/08 – Não é necessário realizar credenciamento  

CURSOS PÓS-CONGRESSO 

- Programe-se para deslocar-se diretamente para sala de seu curso pós-congresso (consulte 

no site); 

- O certificado do curso pós-congresso será entregue diretamente na sala, no término do 

curso, mediante confirmação de presença na lista de presenças do curso;  

- Caso não retire o certificado na sala, o mesmo ficará disponível no Atendimento Feevale em 

até 10 dias após o término do Congresso;  

TRABALHOS 

- A avaliação dos pôsteres ocorrerá no dia 24/08, das 10h às 22h e no dia 25/08, das 9h às 

11h;  

- O aluno deve fixar seu pôster na Rua Coberta no local indicado (os expositores estarão 

identificados pelo nome do trabalho) até às 9h do dia 24/08;  

- O aluno deve retirar seu pôster do expositor no dia 25/08 à partir das 12h; 

- Os pôsteres não retirados até o fim do evento irão para descarte; 



 

CERTIFICADOS 

- O certificado de participação no evento é on-line, que será enviado por e-mail em até 5 (cinco) 

dias úteis após o término do evento. 

- O certificado dos cursos pré e pós-congresso será entregue ao fim de cada curso. 

- O certificado de Submissão de Trabalhos será entregue no credenciamento do evento no dia 

25/08/2017, após às 16h30min. (Uma via de certificado) 

- Será fornecido uma via de certificado destaque para os três melhores colocados na categoria 

apresentação oral e na categoria pôster. Estes certificados devem ser retirados no Salão de Atos, 

no anuncio dos destaques!  

 

Qualquer dúvida ou necessidade, acione a comissão organizadora do evento através do e-mail: 

congressobiomedicina@feevale.br! 

 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora IX Congresso Internacional de Bioanálises 
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