
FAQ - VII Simpósio Integrado UNIFAL-MG – Transversalidade, Ciência e Afeto

Preciso assinar lista de presença na Mesa Redonda ?
Resposta: Sim.

Onde encontro a lista de presença da Mesa Redonda?
Resposta: A lista de presença está logo abaixo do vídeo
do YouTube.

Não assinei a lista de presença, posso assinar após o
término da atividade?
Resposta: Não.

É possível obter o material apresentado pelos membros
da mesa? Resposta: Favor entrar em contato com a
organização do evento pelo e-mail
simposiointegrado@unifal-mg.edu.br

No certificado há carga horária?
Resposta: Sim. O certificado informará que a pessoa participou
do “VII Simpósio Integrado UNIFAL-MG – Transversalidade,
Ciência e Afeto” , no período de 29/11/2021 e 03/12/2021 e
também a carga horária. É importante assinar todas as listas
das atividades de Mesa Redonda das quais você participará.
Nas Sessões Temáticas, o acesso às salas virtuais deve ser
sempre pelo Ambiente de Fóruns do CAEX para o registro das
presenças pelo sistema.

É possível obter o contato dos membros da mesa?
Resposta: Favor entrar em contato com a organização
do evento pelo e-mail simposiointegrado@unifal-
mg.edu.br

Quando conseguirei obter o certificado do congresso?
Resposta: Todo o participante que tem direito ao
certificado e está cadastrado no Sistema CAEX poderá
acessá-lo através do link: https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/caex/inscricoes/ - Aba [Certificados] . O
prazo para a publicação é no final de janeiro de 2022.

É possível obter os resumos dos trabalhos submetidos?
Resposta: Sim no link https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/caex/foruns/paginas/sessoes.php?evento=4183.
Pela ferramenta “busca” você consegue encontrar o nome do
trabalho que desejar. Clicando no ícone da “lupa” de cada
Sessão você consegue obter as informações dos resumos
dessa sala.

É possível obter o contato dos autores de trabalhos?
Resposta: Sim, no link https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/caex/foruns/paginas/sessoes.php?evento=4183 .
Digite o nome do trabalho na ferramenta “busca”. Feito isso, o
sistema informará a Sessão desse trabalho, onde você
conseguirá ter acesso ao resumo. Dentro dele há o contato do
responsável pelo trabalho.

Gostaria de informações sobre as Sessões Temáticas.
Resposta: https://www.unifal-
mg.edu.br/simposiointegrado/sessoes-tematicas/

Não posso apresentar meu trabalho no horário agendado. É
possível mudar?
Resposta: Não. Porém, os co-autores do trabalho podem
apresentar o trabalho no lugar do autor principal. O
apresentador deve: 1. Estar cadastrado no sistema;
2. Estar Inscrito no evento; 3. Possuir uma conta do Google,
pois todos os trabalhos serão apresentados por meio da
plataforma Meet.

Caso o resumo não seja apresentado, é possível obter o
certificado do trabalho?
Resposta: Não. Para ter direito ao certificado de trabalho são
necessárias a aprovação do resumo e a apresentação do
trabalho.

Quais os critérios para obter o certificado de participação no
congresso?
Resposta: É necessário estar cadastrado no sistema CAEX;
inscrito no evento e ter confirmação de presença em pelo
menos uma atividade do Simpósio.

Onde consigo a programação geral do evento?
Resposta: https://www.unifal-
mg.edu.br/simposiointegrado/programacao/

Não consigo realizar minha inscrição.
Resposta: O período de inscrição foi finalizado no dia 26/11/21.

Tenho cadastro no sistema, mas não lembro o e-mail para
recuperar minha senha.
Resposta: Entre em contato com a "Pró-Reitoria de Extensão"
(https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/fale-conosco/) ou pelo
WhatsApp (35) 3701 9302

Tento acessar o sistema, mas não lembro da minha senha.
Resposta: Acesse: https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/caex/inscricoes/index.php [ esqueci minha
senha]

Estou com dificuldades no meu CPF para acessar o Sistema
CAEX.
Resposta: Entre em contato com a "Pró-Reitoria de Extensão"
(https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/fale-conosco/) ou pelo
WhatsApp (35) 3701 9302

Não consigo acessar a Sala Virtual da minha apresentação.
Resposta: Entre em contato com a "Pró-Reitoria de Extensão"
(https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/fale-conosco/) ou pelo
WhatsApp (35) 3701 9302

Nem todos os autores do trabalho submetido estão informados
na sala de apresentação. Gostaria de incluí-los.
Resposta: Favor entrar em contato com a organzação do
evento pelo e-mail simposiointegrado@unifal-mg.edu.br
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