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Aos Coordenadores de curso e Responsáveis pelos demais departamentos desta IES, 

 

Informamos que a certificação dos eventos realizados na Universidade de Gurupi pelo 

IOW é fácil e descomplicada. No entanto, para que todos sejam beneficiados, é necessário que 

o Organizador do Evento solicite a liberação da plataforma IOW com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis antes do início do evento. Assim, os interessados tomarão conhecimento da programação 

e realizarão em tempo hábil a inscrição pelo site.  

 Somente os interessados que se inscreverem pelo IOW, após presença confirmada, 

acessarão o certificado no site, ou seja, quem participa e não se inscreve no IOW não 

conseguirá acessá-lo.  

  APÓS O ENCERRAMENTO DO EVENTO, NÃO SERÃO PERMITIDAS INSCRIÇÕES DE 

PARTICIPANTES (CASOS EXCEPCIONAIS DEVERÃO ENVIAR JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL AO E-MAIL DO 

DEPARTAMENTO E PASSARÃO POR ANÁLISE, PODENDO SER DEFERIDO OU NÃO). 

 

PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR DO EVENTO: 

  

1. Solicitar inscrição do evento pelo IOW: Através de ficha a ser retirada no Departamento 

de Registro de Diploma ou solicitada por e-mail (diploma@unirg.edu.br). Ressaltamos que 

todas as informações solicitadas na ficha devem ser preenchidas, do contrário não será 

possível o cadastro do link.  

2. Enviar programação do evento: Caso haja, o organizador deverá entregar junto com a 

Ficha de Cadastro de Evento a programação completa.  

3. Confirmar presença dos participantes: A impressão da relação de inscritos será 

disponibilizada no IOW do organizador. A lista de presença é o controle para liberar os 

certificados dos inscritos que compareceram ao evento. Após o encerramento do evento, o 

organizador deverá manter sob sua guarda as relações de inscritos e posteriormente realizar a 

confirmação de presença no IOW. Este procedimento é de competência do organizador e 

deve ser realizado para que o participante consiga acessar o certificado.  

OBSERVAÇÕES:  

O prazo para confecção e publicação do certificado no IOW é de até 90 (noventa) dias após o 

encerramento do evento.  
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