
NORMAS E CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO  

 

As inscrições para o evento, oficinas ou minicursos e submissão de 

trabalhos serão realizadas de acordo com valores e prazos dos quadros 

abaixo:  

Quadro 1- Inscrição sem submissão de trabalho 

Período e valor de 
inscrição para o evento 

Período e valor de 
inscrição para o evento 

 

Inscrição das 
oficinas 

31/10/15 a 31/01/16 01/02/16 a 24/03/16 

R$30,00 R$50,00 

7 dias úteis após 

efetuado o 

pagamento 

 

Quadro 2- Inscrição com submissão de trabalho 

Período e valor para o 
pagamento de submissão 

de trabalho  
 

 
 

Período para 
submissão de 

trabalhos 

 
Divulgação 

oficial da relação 
dos trabalhos 

aprovados  
 31/10/15 a 31/01/16 

 

R$30,00 

7 dias úteis após 
efetuado o pagamento 
(lembrando que o limite 

para o envio dos 
trabalhos é 08-02-16) 

 

Até dia 06-03-16 

 

 

Não serão realizadas, em hipótese alguma, inscrições no local e 

momento do evento. Todos os participantes devem se inscrever apenas online 

no link disponível neste site. 

Ao realizar a inscrição, o sistema emitirá, automaticamente, a Guia de 

Recolhimento da União (GRU), a qual deverá ser paga somente no Banco do 

Brasil, impreterivelmente, até as datas especificadas nos quadros acima. 

O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido, nem transferido 

a outra pessoa, em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do II 

ELPED. 



Só serão validadas as inscrições pagas com GRU geradas pelo Sistema 

do II ELPED. 

Após confirmação bancária do respectivo recolhimento, via relatório 

bancário, o participante receberá um comunicado informando que sua inscrição 

foi efetivada. Essa confirmação será homologada em até 7 dias úteis a partir de 

efetuado o pagamento de inscrição. 

Depois desse comunicado de confirmação do pagamento, o participante 

poderá acessar o sistema para se inscrever em UMA ÚNICA OFICINA de 

acordo com as datas do quadro 1 e submeter trabalhos conforme quadro 2. 

Para a submissão de trabalhos, o autor deverá efetuar o pagamento da 

inscrição até o dia 31-01-2016. Caso não seja registrado o pagamento até 

essa data, o trabalho submetido não será avaliado pelo comitê científico e, 

consequentemente, não apresentado no evento. 

No site do evento, a partir do dia 28-03-16, será divulgado os locais e 

horários das apresentações que ocorrerão no dia 01 de abril de 2016. 

Caso algum trabalho seja redirecionado para outra modalidade de 

apresentação, conforme parecer do comitê cinentífico, o autor do trabalho 

submetido receberá e-mail contendo essa informação. 

 

Emissão de certificados 

 

A emissão de certificados será liberada no sistema de inscrição do II ELPED 

após realização do evento de acordo com a confirmação da participação no 

evento. 

 


