
                   

 

 

 

 
 

EDITAL PARA A REALIZAÇÃO DOS WORKSHOPS 

 

A Comissão Organizadora da XIV Semana Acadêmica do Curso de Medicina (XIV SAM) da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) divulga as orientações para inscrição e 

realização dos workshops organizados pelas Ligas Acadêmicas da UNISC. 

 

1 DO EVENTO 

1.1 A Semana Acadêmica do Curso de Medicina da UNISC é um evento anual promovido pelo 

Diretório Acadêmico Pedro Lúcio de Souza (DAPLUS). Em 2019, a SAM chega a sua 14ª edição e 

irá ocorrer nos dias 04, 05 e 06 de novembro.  

 

2 DA INSCRIÇÃO 

2.1 A inscrição deverá ser realizada através do preenchimento da “Ficha de Inscrição” (Anexo I), a 

qual precisa ser enviada para o e-mail damed.unisc@gmail.com até o dia 05 de outubro de 2019. 

2.2 Não haverá custo para a realização da inscrição. 

2.3 Somente Ligas Acadêmicas cadastradas e regularizadas junto à Pró-Reitoria de Extensão e 

Relações Comunitárias da UNISC poderão inscrever e realizar workshops na XIV SAM. 

2.4 A “Ficha de Inscrição” editável será enviada para os e-mails das Ligas Acadêmicas e estará no 

website da XIV SAM (www.samunisc2019.eventize.com.br). 

 

3 DA DATA E HORÁRIO 

3.1 Os workshops poderão ser realizados, exclusivamente, no dia 06 de novembro de 2019 das 

13h e 30min às 21h. 

3.2 Não serão aceitos workshops fora desse dia e desse intervalo de horário. 

 

4 DOS CERTIFICADOS 

4.1 A Comissão Organizadora da XIV SAM emitirá um certificado por workshop para cada 

organizador individualmente, mencionando o nome do organizador, o nome do workshop e a Liga 

Acadêmica promotora. 

4.2 O certificado de organizador contabilizará 5 horas por workshop, independente do número de 

turmas oferecidas. 

mailto:damed.unisc@gmail.com
http://www.samunisc2019.eventize.com.br/


4.3 Apenas serão emitidos certificados de organizador para os nomes citados na “Ficha de 

Inscrição” do workshop. Não serão emitidos certificados para outros organizadores envolvidos que 

não os mencionados na “Ficha de Inscrição”. 

4.4 Os certificados emitidos pela Comissão Organizadora da XIV SAM serão enviados, 

exclusivamente, para os e-mails cadastrados na ficha de inscrição. 

4.5 Após a data do envio dos certificados de organização, os organizadores dos workshops terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para solicitar recursos quanto aos certificados. Após esse período, não 

serão aceitas quaisquer reivindicações quanto aos mesmos. 

4.6 Cada workshop poderá emitir apenas um certificado de participação por inscrito, independente 

se o workshop for promovido por uma ou duas Ligas Acadêmicas. 

4.7 A emissão dos certificados de ministrante e de participação dos workshops serão de 

responsabilidade das Ligas Acadêmicas promotoras. 

 

5 DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

5.1 Toda a parte de organização dos workshops, como reserva de sala e/ou laboratório, 

acompanhamento de professor(es) responsável(is), materiais utilizados no curso, número de 

turmas e de vagas por turma, bem como outros elementos organizacionais é de inteira 

responsabilidade das Ligas Acadêmicas da UNISC. 

5.2 Uma Liga Acadêmica poderá realizar quantos workshops achar necessário, com uma Ficha de 

Inscrição cada. 

5.3 No máximo, duas ligas poderão realizar um mesmo workshop conjuntamente, na mesma Ficha 

de Inscrição. 

5.4 A Liga Acadêmica promotora ficará responsável pela divulgação do seu workshop. 

5.4.1 A Comissão Organizadora da XIV SAM disponibilizará no website e por solicitação via e-mail 

o logotipo oficial do evento para ser utilizado nos flyers de divulgação do workshop. 

5.5 Dúvidas deverão ser esclarecidas através do e-mail damed.unisc@gmail.com. 

5.6 Quaisquer tópicos omissos no presente Edital serão decididos pela Comissão Organizadora da 

XIV SAM. 

5.7 Este Edital foi lido, revisado e aprovado pela Coordenação do Curso de Medicina da UNISC. 
 

Santa Cruz do Sul, 03 de agosto de 2019. 
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ANEXO I 
 

                             

 

 

 

 

 
 

 

Ficha de Inscrição 
 

Workshops 
 
 

Nome da(s) Liga(s) Acadêmica(s) promotora(s): 

 

Nome completo de todos os organizadores: 

(Obs.: Citar um nome por linha. Os nomes aparecerão nos certificados tal qual forem escritos aqui) 

 

Título do workshop: 

 

Nome do(s) ministrante(s) do workshop: 

 

Número de turmas: Número de vagas por turma: 

  

Horário(s) de realização: 

 

Local(is) de realização: 

 

Valor da inscrição (antecipada e na hora, se houver): 

Antecipada: R$  Na hora: R$  

E-mail de contato principal: 

 

Outras informações importantes: 

 

 

 


