Unidos pela mesma raiz

Campinas, São Paulo
15 a 20 de julho de 2018

EDITAL DE INSCRIÇÃO QUARTO LOTE PARA XXIII ENCONTRO NACIONAL DOS
GRUPOS PET – CAMPINAS/SP 2018 (XXIII ENAPET)

1.

APRESENTAÇÃO DO XXIII ENAPET
O XXIII Encontro Nacional dos Grupos PET (XXIII ENAPET) será realizado no período de
15 a 20 de julho de 2018, na Universidade Estadual de Campinas/ São Paulo - UNICAMP, com
Co-organização do evento realizado pelas Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
O tema do XXIII ENAPET é “Unidos pela mesma raiz”. O intuito da escolha dessa
temática está diretamente relacionado com o Ipê Amarelo que é o símbolo de Barão Geraldo,
bairro onde ocorrerá o Encontro Nacional de 2018. Seus cinco galhos representam as cinco
regiões do país e sua raiz significa a união dos estados do Brasil possuindo um mesmo ideal e
objetivo: o Programa de Educação Tutorial.

2.

INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. O presente Edital tem como objetivo informar o início de inscrição do Quarto Lote
para todos os grupos PET do Brasil e apresentar as condições proposta pela
Comissão Organizadora do evento sobre a participação do PETiano/a no evento.
Assim, para alcançar esse objetivo, foram disponibilizados para o Quarto Lote,
150 inscrições no valor de R$ 260,00 reais.

2.2. Todos os PETianos/as podem participar deste edital, exceto aqueles que já estão
inscritos nos editais anteriores (Edital de STAFF’s, Edital de Assistência Estudantil
– Taxa reduzida e Edital Primeiro, Segundo e Terceiro Lote), após a inscrição e o
pagamento no valor de R$ 260,00 reais. Neste valor está incluso: GDT’s, oficinas e
minicursos, apresentação de trabalhos, e assembleia geral;

2.3. Para os PETianos/as incritos/as neste edital NÃO estão inclusos alimentação e
alojamento.
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3.

DO PÚBLICO-ALVO
Poderá participar deste edital, todos os PETianos/as do Brasil, exceto aqueles que já
estão inscritos em editais anteriores (Edital de STAFF’s, Edital de Assistência Estudantil – Taxa
reduzida e Edital Primeiro, Segundo e Terceiro Lotes)

4.

DO EDITAL
4.1. Esse edital será válido a partir das 18:00 horas do dia 23 de junho de 2018 a 02
de julho de 2018 às 23:59 horas.

4.2. Cronograma dos editais
Edital

Data de lançamento

Período de Inscrição

Primeiro lote

20 de abril de 2018

23/04/2018 a 30/04/2018

Segundo lote

04 de maio de 2018

07/05/2018 a 14/05/2018

Terceiro lote

18 de maio de 2018

21/05/2018 a 28/05/2018

Quarto Lote

23 de junho de 2018

25/06/2018 a 02/07/2018

4.3. As datas dos editais mesmo sendo apresentadas, terá um edital separado para
cada lote, assim, este edital só é válido para inscrições do Quarto Lote.

5.

DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições só serão iniciadas no dia 25 de junho de 2018 às 18:00 horas, até
às 23:59 do dia 02 de julho de 2018.

5.2. As inscrições serão realizadas a partir de três etapas:
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5.2.1. Primeira etapa: O link contendo o formulário para preenchimento estará
no site do evento: enapet2018.com.br
5.2.2. Segunda etapa: Pagamento da inscrição no valor de R$260,00, a ser feito
através de transferência para conta poupança.
5.2.3. Terceira etapa: Envio do comprovante de pagamento para o e-mail da
Comissão Financeira (financeiro.enapetxxiii@gmail.com).
5.2.4. É imprescindível o preenchimento do formulário para o reconhecimento
da inscrição e consequentemente vaga contemplada.

6.

DOS PAGAMENTOS
6.1. O pagamento será realizado pela CONTA POUPANÇA, por depósito ou
transferência bancária, no valor de R$ 260,00 reais. Os dados da conta poupança
são dados abaixo:
Nome: Pamela Freitas dos Santos
CPF: 444.889.768-08
BANCO ITAÚ
Agência: 8147
Conta-Poupança: 32.691-5/500
OBS: Se atente quando realizar o pagamento, faça o depósito ou transferência em
conta poupança. Se fizer na conta corrente, seu pagamento não será
contabilizado.
6.2. O depósito ou transfêrencia para a conta poupança deve ser feito de forma
identificada.
6.3. Após o pagamento, enviar o comprovante de depósito ou transferência para o email financeiro.enapetxxiii@gmail.com.
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7.

DOS RESULTADOS

7.1. Após o preenchimento dos formulários, o pagamento no valor de R$260,00, a
Comissão Financeira enviará um e-mail de confirmação de inscrição.

8.

DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.Os/as requerentes terão a garantia de sigilo quanto às informações fornecidas.

8.2.Não haverá reembolso em caso de desistência e NÃO será possível a troca dados
de PETianos/as nas inscrições.

8.3. O PETiano/a que não realizar o pagamento até a data de finalização deste edital,
terá sua inscrição anulada e vaga perdida.
8.4. Para eventuais dúvidas sobre as inscrições, entrar em contato pelo e-mail:
financeiro.enapetxxiii@gmail.com.
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