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SOBRE O REGISTRO DE PRESENÇAS E EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 
 
 
Considerando as disposições do Edital de Chamada de Resumos dos IV Congresso Internacional de 
Direitos Humanos de Coimbra: uma visão transdisciplinar (IV CIDHCoimbra 2019), a Comissão 
Organizadora faz saber, 
 
- A presença das|os participantes do IV CIDHCoimbra 2019 deverá ser registrada em todos os dias do 
Evento, nos seguintes momentos: 
 Dia 16 de Outubro: 
 * Das 8h30 às 11h30 
 * Das 14h às 16h30 

Dia 17 de Outubro: 
 * Das 9h às 11h30 
 * Das 14h às 16h30 

Dia 18 de Outubro: 
 * Das 9h às 11h 
 
- Para registar a sua presença, a|o participante deverá assinar uma lista oficial disponibilizada pela 
Comissão Organizadora do Congresso, em cada um dos dias de Evento, nos horários acima descritos; 
 
CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO: 
- Todos as|os participantes do IV CIDHCoimbra 2019 (ouvintes e apresentadoras|es de trabalho) terão 
acesso ao Certificado de Participação no Evento se estiverem presentes em, pelo menos, 02 dos 03 
dias de Evento. O Certificado de Participação será enviado eletronicamente a todas|os as|os 
participantes que cumprirem esta carga horária mínima do Congresso; 
 
- Para o levantamento do respectivo Certificado IMPRESSO de participação, que será possível após o 
Encerramento do IV CIDHCoimbra 2019 (dia 18 de outubro), as|os participantes deverão solicitar a 
emissão do mesmo diretamente à Mesa de Credenciamento da Comissão Organizadora do 
Congresso, apenas nos dias 16 e 17 de Outubro, nos horários acima estabelecidos, durante o 
credenciamento e/ou registro de presenças; 
 
CERTIFICADOS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM SIMPÓSIO: 
- Às|Aos participantes dos Simpósios será garantido um Certificado específico de Apresentação de 
Trabalho. Este será entregue ao final de cada Sessão de Simpósio a todas|os as|os autoras|es e co-
autoras|es que apresentarem os respectivos trabalhos de pesquisa presencialmente. 
 


