
MANUAL DO EXPOSITOR
SNCT 2022 NA FIOCRUZ

O Manual do Expositor foi desenvolvido a partir da Reunião Preparatória da SNCT 2022.

Clique aqui para assistir a gravação da reunião e aqui para acessar a apresentação em

slides.

PERGUNTAS FREQUENTES

Cada unidade da Fiocruz fará sua SNCT ou haverá um SNCT geral?
A SNCT 2022 acontecerá em diferentes estados do Brasil, mas será unificada. Ela reunirá
atividades de todas as unidades e escritórios da Fiocruz em sua programação oficial
divulgada no site. A identidade visual do evento será compartilhada pelo Comitê de
Realização SNCT.

Minha proposta foi aprovada na Chamada para Regionais. Devo inscrever minha
atividade no evento mesmo assim?
Sim. Somente as propostas inscritas na plataforma oficial da SNCT 2022 serão integradas à
programação. O aceite na Chamada das Regionais não configura inscrição no evento.

Duas unidades podem trabalhar juntas em uma mesma atividade?
Sim, inclusive encorajamos a colaboração de diferentes unidades na submissão de
atividades para a programação oficial do evento. Mas lembramos que a SNCT será
presencial e não haverá ajuda de custo para deslocamento de pessoal. Portanto a atividade
deverá ser inscrita no estado onde será realizada. Caso ela seja realizada em mais de uma
localidade, é necessário repetir a inscrição.

Os colaboradores de outras instituições podem participar da SNCT na Fiocruz?
Sim. No entanto, a unidade da Fiocruz que estiver realizando a atividade em parceria deverá
efetuar a inscrição da atividade.

Haverá seleção de atividades ou todas serão aprovadas?
As atividades serão avaliadas de acordo com o enquadramento delas no formato inscrito.
Também existirá um movimento do Comitê de Realização SNCT no sentido de propor a
integração de atividades muito similares.

Em quais dias e horários podemos realizar as atividades?
A programação será definida pelo Comitê de Realização após o término das inscrições.
Caso alguns expositores tenham limitações de dias para executar a atividade, o proponente
deverá informar no ato da inscrição, ou enviar um e-mail para snct@fiocruz.br colocando o
nome da atividade no assunto.

https://fiocruzbr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/note_convencoes_fiocruz_br/ETvKt34JpWlKhOtSv2X-t_IBT2ew9uQgLl-uLbzsf5L9Ng
https://drive.google.com/file/d/1F2gyL7KCSPfwJcxr_MMYNAO3SYE3Df2T/view?usp=sharing
mailto:snct@fiocruz.br


As atividades podem ser compostas por mais de um evento?
Uma mesma temática poderá ser abordada em diferentes atividades desde que o nome de
cada uma delas seja diferente. Essa norma leva em consideração a clareza na programação
do evento.

Há limite de atividade para um mesmo proponente?
Não. Porém, é imprescindível submeter todas as atividades separadamente, mesmo que
sejam do mesmo proponente.

Os proponentes podem solicitar serviços de impressões de cartazes e envio de
materiais de papelaria?
Os proponentes podem solicitar impressão de alguns materiais de papelaria desde que eles
sejam indispensáveis para a execução da atividade.

Haverá impressão de crachás?
Não haverá impressão de crachás. Os proponentes que desejarem devem imprimir seus
próprios crachás utilizando a identidade visual do evento.

O evento é recomendado para quais idades?
O público alvo da SNCT na Fiocruz são crianças e jovens. Mas também há espaço para
atividades que dialoguem com outros públicos.

Vai ter certificado de participação?
Sim. Todos proponentes e colaboradores inscritos no evento vão receber certificado.

DÚVIDAS?

Envie um e-mail para snct@fiocruz.br

mailto:snct@fiocruz.br

