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Instruções para preenchimento da documentação para 

certificação de Projetos até dez/2016 
 

 ‘Ficha para confecção de certificados’ 
 
Preencher com as informações referentes ao Projeto. 

 

Planilha ‘Cadastro Geral’ 
 

1. Nome: Deve ser informado em letras maiúsculas e sem abreviaturas, as quais não são 

permitidas. Atentar para caracteres especiais principalmente em nomes estrangeiros; 

2. Registro: Não preencher. 

3. Folhas: Não preencher. 

4. Hora: Inserir a carga horária sem o “h”, somente o numeral.  

5. Condição: Se refere à condição do participante no projeto.  

a. Para evitar redundância, não é permitido o uso da função “participante”, pois 

no certificado o texto é o seguinte: “NOME_PARTICIPANTE participou 

como FUNÇÃO”.  

b. Se uma mesma pessoa tiver mais de uma função, informar conforme 

exemplos: Ministrante e Colaborador; Palestrante e Ouvinte. A primeira letra 

de cada função deve estar em maiúscula.  

c. Para projetos que se caracterizam como Eventos, utilizar terminologias 

conforme Lattes: Conferencista, Palestrante, Debatedor, Simposiasta, 

Moderador, Avaliador, Homenageado, Apresentador de Pôster/Painel, 

Apresentador Oral e Ouvinte. 

d. Para projetos que se caracterizam como Cursos, utilizar terminologias: 

Cursista, Ministrante, Colaborador. 

 

Observações:  

 Se o número de participantes for maior que o número de linhas disponíveis no 

documento, aumenta-se este número apertando na tecla ‘Tab’ quando se 

estiver na última linha. 
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‘Súmula’ (Opcional) 
 

1. Indicar os tópicos com uso de marcadores. 

2. Deve ser preenchida com o nome dos ministrantes em Negrito e Itálico.  

3. Se houver data, informar em Negrito e por extenso. Ex.: 28 de fevereiro a 23 

de março de 2019.  

4. Se houver hora, esta deve estar no formato de horas: 10h30min. ou 10h00min 

 

 

Planilha ‘Cadastro de Trabalhos’ 
 

 

1. Apresentador: Nome do autor do trabalho em letras maiúsculas.  

2. Registro: Não preencher. 

3. Folhas: Não preencher. 

4. Co-autores: Nome do(s) autor(es) do trabalho em letras maiúsculas. 

5. Título do Trabalho: Informar o título do trabalho em letras maiúsculas. 

 

 

 

 

 


