
   

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

 

Presencial: No pólo de atendimento II CECIFOP 2019 (Bloco I da Unidade Acadêmica Especial de 

Educação  - UFG Catalão). Informações: cecifop@gmail.com 
 

Valores 
 
I período:  Inscrição inicio dia 01 de fevereiro a 31 março de 2019 
 
Professores Federais (todos os niveis):  R$ 90,00  
Professores Universitarios / Pesquisadores:  R$ 90,00 
Alunos de  Pós-Graduação:  R$ 50,00 – apresentar comprovante 
Alunos de de Graduação:  R$ 40,00 - apresentar comprovante 
Professores da Educação Básica em execício  (apenas da rede municipal, estadual e privada) – ISENTOS  - 
apresentar comprovante 
 
II período: Inscrição inicio dia 01 de abril a 13 de maio de 2019 
 
Professores Federais (todos os níveis):  R$ 120,00  
Professores Universitarios / Pesquisadores:  R$ 120,00 
Alunos de  Pós-Graduação:  R$ 80,00  - apresentar comprovante 
Alunos de de Graduação:  R$ 60,00 - apresentar comprovante 
Professores da Educação Básica em execício (apenas da rede municipal, estadual e privada) – ISENTOS  - 
apresentar comprovante 
 

 

À distância:  
 

Pagantes: 
 
1 – PAGAMENTO: Faça o depósito bancário e/ou transferência (de acordo com sua categoria de valores 
período de inscrição); 

Centro de Custo: 45.157 (FUNAPE) CNPJ: 00.799.205 / 0001-89 

Banco do Brasil 

Ag.: 0086-8 

C/c: 19706-8 

2 – INSCRIÇÃO: Envie para o e-mail: inscricoescecifop2019@gmail.com: 
a) o comprovante de pagamento; 
b) comprovante de matrícula (se for aluno); 
c) No corpo do e-mail informar seus dados pessoais: 

Nome Completo:  
Instituição: 
Formação Acadêmica:  
Valor Pago: R$                    
Modalidade da inscrição:  (  ) Ouvinte           (   ) Apresentação de trabalho 

 
Nossa equipe avaliará e enviará a efetivação de sua inscrição 
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Valores 
 
I período:  Inscrição inicio dia 01 de fevereiro a 31 março de 2019 
 
Professores Federais (todos os niveis):  R$ 90,00  
Professores Universitarios / Pesquisadores:  R$ 90,00 
Alunos de  Pós-Graduação:  R$ 50,00 – apresentar comprovante 
Alunos de de Graduação:  R$ 40,00 - apresentar comprovante 
Professores da Educação Básica em execício  (apenas da rede municipal, estadual e privada) – ISENTOS  - 
apresentar comprovante 
 
II período: Inscrição inicio dia 01 de abril a 13 de maio de 2019 
 
Professores Federais (todos os níveis):  R$ 120,00  
Professores Universitarios / Pesquisadores:  R$ 120,00 
Alunos de  Pós-Graduação:  R$ 80,00  - apresentar comprovante 
Alunos de de Graduação:  R$ 60,00 - apresentar comprovante 
Professores da Educação Básica em execício (apenas da rede municipal, estadual e privada) – ISENTOS  - 
apresentar comprovante 
 

Isentos: Professores da Educação Básica em exercício (apenas da rede municipal, estadual e privada) 

 
1 – INSCRIÇÃO: Envie para o e-mail:  inscricoescecifop2019@gmail.com: 
 
a) comprovante de vínculo funcional (atualizado - apenas docentes da rede municipal, estadual e privada); 
c) No corpo do e-mail informar seus dados pessoais: 

Nome Completo:  
Instituição de trabalho: 
Maior Formação Acadêmica:  
Modalidade da inscrição:  (  ) Ouvinte           (   ) Apresentação de trabalho 

 
d) Nossa equipe avaliará e enviará a efetivação de sua inscrição  
 

O Evento se compromete na disponibilidade de materiais aos 300 primeiros inscritos! 
 
 

 
CERTIFICAÇÃO  

 
DATA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS:  Os certificados poderão ser entregues ao final do evento 
e/ou atividades, caso não seja possível, os mesmos serão disponibilizados em até 30 dias úteis após o 
encerramento do evento, no site ou por e -mail. 
 
EMISSÃO DE CERTIFICADOS:  A INSCRIÇÃO, O CREDENCIAMENTO, A ASSINATURA DAS 
LISTAS DE PRESENÇA DAS ATIVIDADES SÃO OBRIGATÓRIOS PARA QUE SEJAM EMITIDOS OS 
CERTIFICADOS. 

 
 

 Casos omissos serão avaliados pelo GEPEEC-UFG, RC. 
 
Contatos:  cecifop@gmail.com   
                gepeec@gmail.com 
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