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PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA PROPOSTAS DE ATIVIDADES
IX CONGRESSO ACADÊMICO DA UNCISAL - CACUN 2019

CHAMADA Nº. 01/2019 – UNCISAL
O IX Congresso Acadêmico da UNCISAL - CACUN 2019 é um evento da
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de
Alagoas. A temática do IX CACUN é Uncisal: formação profissional e
transformação social. A Proex torna público pelo presente edital que estão
abertas as inscrições para PROPOSTAS DE ATIVIDADES no IX CACUN.

1. O Processo de inscrição realizar-se-á sob a responsabilidade da
comissão organizadora do IX Congressso Acadêmico da Uncisal,
obedecidas às normas deste Edital;
2. Serão selecionadas as atividades mediante preenchimento completo dos
requisitos solicitados.

O Cacun é o maior evento científico da Instituição, congrega ações de
integração entre pesquisa, ensino e extensão, constitui um evento onde abriga
várias jornadas científicas dos cursos que compõem a Uncisal além da Jornada de
Iniciação Científica onde são apresentados os relatórios científicos finais de todos os
alunos bolsistas da iniciação científica. Em sua última ediçãorealizada em 2018, o
VIII Cacun contou com aproximadamente 2.500 participantes entre alunos das
diversas instituições de ensino superior-IES do Estado e de outras regiões, além da
contribuição de diversos palestrantes de todo o país, proporcionando um ambiente
de integração científico e cultural da comunidade alagoana, tendo como produto final
os anais do evento onde consta todos os trabalhos científicos apresentados e os
anais de iniciação científica da Uncisal onde consta todos os trabalhos da iniciação
científica da Instituição.

1. Inserção do discente na Academia permitindo a discussão de ideias que
irão incrementar sua vida profissional e sua cidadania;
2. Os temas abordados refletem o cotidiano das instituições de ensino, a
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prática profissional e a discussão de temas relevantes em nível municipal,
estadual e nacional;
Oportunizar ao público o debate de ideias e a apresentação de trabalhos
científicos;
Motivar a comunidade a apresentação de suas ideias, suas pesquisas e
suas constatações;
Proporcionar atividades multidisciplinar, com incentivo às atividades de
pesquisa, ensino e extensão;
Desenvolver ações com ênfase na reintegração social;
Ampliar oportunidades educacionais e sociais;
Favorecer a atualização de conhecimentos em diversas áreas.

Aos proponentes competem: irrestrita responsabilidade com seus convidados,
respondendo por todo apoio ao evento desde a confirmação da presença dos
ministrantes, até a recepção e assistência dos mesmos durante todo o período do
evento.
1. Equipamentos:
Os projetores serão disponibilizados pela organização do evento sob
responsabilidade do setor de informática da Uncisal (SUTIN), desde que haja
um agendamento e solicitação prévia. Demais equipamentos específicos
necessários ficarão sob responsabilidade do coordenador (proponente) da
atividade.
2. Passagem para palestrantes e/ou ministrantes externos:
No caso de passagens para os ministrantes externos, serão providenciadas
pelo coordenador (proponente) da atividade o qual realizou o convite, bem
como os trâmites dos trajetos internos, salvo aprovação por escrito da Proex.
3. Hospedagem e alimentação para ministrantes externos:
No caso de hospedagens para palestrantes e/ou ministrantes externos, serão
providenciadas pelo coordenador da atividade que realizou o convite, salvo
aprovação por escrito da Proex.
4. Interdependência à coordenação da comissão organizadora:
Comunicar a comissão organizadora qualquer problema e/ou dificuldade
que possa ocorrer nas atividades. Em caso de alternâncias de espaço e
horários antes e durante o evento, apenas serão realizadas com a
autorização da comissão organizadora.
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É obrigatória a inscrição online dos proponentes e palestrantes no evento
através de https://form.jotformz.com/90424187365662;
A habilitação da proposta de atividade terá como base primordial a
relevância do tema, pertinência do título com a temática do evento,
adequação com a capacidade instalada de recursos e espaços da
instituição;
Embora sejam cedidas opções para propostas de horários, auditórios e
dias para realização das atividades, cabe à comissão organizadora definir
horários, locais e dias para as atividades;
Em caso de imprevistos e desistências, avisar com o máximo de
antecedência à comissão organizadora;
Não será permitida a emissão de qualquer tipo de certificação que não
seja através da Comissão Organizadora do Cacun;
Fica expresso que o evento solicita a cessão de direitos para a utilização
de imagens e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e
filmagens decorrentes da participação neste congresso.

DATAS

ATIVIDADES

09 de abril de 2019

Divulgação do Edital

10 de abril de 2019

Início das Inscrições

19 de maio de 2019

Limite para Envio de propostas

27 de maio de 2019

Divulgação do Resultado da submissão

George Márcio da Costa e Souza
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO/UNCISAL
Heloiza Maria Mangueira Barros
Coordenadora da Comissão Organizadora

