MANUAL DO CONGRESSISTA
Prezado (a) Congressista,

É com muita satisfação que damos as boas-vindas ao XV Congresso
Direito UFSC - 100% ONLINE.
O Congresso Direito UFSC é considerado o maior evento jurídico gratuito
do país, proporcionando aos seus congressistas um verdadeiro mosaico de temas
essenciais e correntes no âmbito jurídico, sob a perspectiva de notáveis
estudiosos.
Em março de 2020 fomos surpreendidos com a pandemia da Covid-19
quando, com mais de 75% do evento presencial organizado (que aconteceria de
12 a 15 de maio), tomamos a prudência de suspender o evento diante da ameaça
de saúde pública, visando sempre a proteção da saúde dos organizadores,
palestrantes e congressistas.
Após muitos estudos de viabilidade, diálogo amplo com nossos palestrantes
e patrocinadores, decidimos aceitar o desafio de realizar o maior Congresso
jurídico do país em um formato inovador, sempre prezando pela excelência, que
é marca registrada do nosso Evento.
Esperamos você de 02 a 05 de março ao vivo pelo Youtube!

PROGRAMAÇÃO
O Congresso Direito UFSC terá início no dia 02/03/2021 (terça-feira) às
19:00 com a Cerimônia de Abertura. Após, às 20h30 haverá palestra magna de
abertura com a presença do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli.
Nos demais dias, 03, 04 e 05, o Evento terá início todos os dias às 08h e
término às 22h, com pausas para almoço e jantar. A programação completa está
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disponível em nosso site, no link: http://www.congressodireitoufsc.com.br/gradede-horarios/.
PLATAFORMA
Os eventos serão transmitidos pelo canal do Congresso no Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCB0V6ZaXSFB9HHIl6MyQNlg/featured.
CERTIFICADO E AFERIÇÃO DE PRESENÇA
O Congresso Direito UFSC irá oferecer certificados de 40 horas/aula para
os congressistas que participarem dos painéis do Evento.
Tal frequência será aferida por meio do preenchimento de formulários cujos
links irão constar na descrição da transmissão no Youtube.
Explica-se. Cada dia de evento contará com três turnos: manhã, tarde e
noite, com exceção do primeiro dia (2 de março), que só contará com o turno
noturno. Em cada um desses 10 (dez) turnos será disponibilizado um link de
formulário na descrição da live no Youtube. Preenchendo o formulário, o
congressista irá validar sua frequência no turno.
Assim, tendo participado de, no mínimo sete dentre os dez turnos totais do
Congresso, o congressista irá receber certificado validado pela Universidade
Federal de Santa Catarina em até sessenta dias úteis após a realização do evento.
MOSTRA DE PESQUISA
Caso você seja pesquisador e tenha recebido parecer favorável para
apresentação de trabalho na Mostra de Pesquisa, deverá conferir seu horário de
apresentação,

bem

como

link

para

acesso

no

site

do

evento:

http://www.congressodireitoufsc.com.br/wpcontent/uploads/2021/02/HOR%C3%81RIOS-MOSTRA.pdf
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PERGUNTAS DURANTE AS PALESTRAS
O chat do Youtube estará fechado durante todas as transmissões e, desse
modo, os que tiverem perguntas para serem respondidas pelos palestrantes
devem enviá-la por meio do WhatsApp do Congresso Direito UFSC: (48) 9 8463 5777.

Desejamos um bom Congresso a todos e a todas!

Comissão Organizadora XV Congresso Direito UFSC
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