PROCESSO DE INSCRIÇÃO XXIII ENAPET - LOTE ZERO
O XXIII ENAPET - Encontro Nacional dos Grupos PET será realizado* nos dias 22
a 27 de Julho de 2018 ou 15 a 20 de Julho na cidade de Campinas - SP, sob organização
de comissão conjunta de PETs da UFSCar, UNICAMP e PUC Campinas.
1. As inscrições do lote zero do evento serão regidas por esse edital.
2. Estão aptos a participarem desta fase de inscrição somente PETianos(as) que
demonstrarem interesse em colaborar com o evento como equipe de apoio à
comissão organizadora (STAFF), e que p
 ertençam a grupos PET de todo Brasil;
3. São deveres obrigatórios do(a) inscrito(a) neste lote:
a. Responder todos os dados pedidos no formulário de inscrição;
b. Cumprir com todas as atividades que lhe forem admitidas, estando
preparados(as) para serem divididos (as) em turnos durante a semana do
evento;
c. Participar do treinamento para STAFF proposto pela Comissão
Organizadora em Campinas-SP em data a definir***.
d. Todas as despesas/custos necessários para estar em Campinas durante
o treinamento é de total responsabilidade do participante, visto que a
realização do pagamento deste edital é referente ao conteúdo,
alojamento e refeições somente nos dias do evento.
4. As inscrições para esse evento serão realizadas de uma ÚNICA forma e não será
possível a utilização do Custeio do ano de 2017 para fomentar as inscrições do
XXIII ENAPET,
que será somente em 2018. Então, com base nessas
informações, essas inscrições são referentes a todos os grupos PET que irão
realizar as inscrições sem dispor do custeio de 2017. **
5. O valor da inscrição será calculado a partir de PACOTES INDEPENDENTES, ou
seja, no processo de inscrição e pagamento, o Petiano (a) STAFF terá que
informar qual benefício irá adquirir. Sendo assim, o pacote independente é
dividido em: Conteúdos (inscrição do evento), no valor de R$ 85,00 reais;
Refeição, no valor de R$ 40,00 reais; e Alojamento, no valor de R$ 35,00 reais.
Todos esses valores são referentes a todos os dias do evento.
6. No formulário, escolher o(os) pacote(s) necessário(s) para a sua permanência no
evento e realizar o pagamento, conforme o valor total dos pacotes escolhidos.
7. Os STAFF’s que precisarem de todos os pacotes terão essa opção no formulário.
A administração dos STAFF’s será realizada por essa inscrição, de forma que os
inscritos só terão direito aos pacotes adquiridos nela e não haverá possibilidade
de alteração.
8. Após a inscrição e pagamento, não será possível cancelamento ou reembolso
do valor. A única concessão é a mudança de participantes, ou seja, mudar uma
pessoa por outra.
9. Sobre a inscrição: os PETianos deverão realizá-la no formulário pelo link:
http://bit.ly/IncricaoLoteZeroPETBR , preencher o termo de compromisso de
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STAFF (link: bit.ly/XXIIIENAPETTermoDeCompromisso) e realizar depósito na
conta poupança: 32.691-5/500 agência 8147. Deverão enviar o comprovante de
depósito informando de qual PET e de qual Faculdade pertence para o e-mail
financeiro.enapetxxiii@gmail.com, com o Assunto: Lote zero - Grupos PET Brasil.
A inscrição só será garantida mediante o recebimento do comprovante e do
termo de compromisso anexado no formulário.
10. O período de inscrição para esse lote será a partir do dia 26/02/2018 até às
23:59 horas do dia 12/03/2018.
11. O pagamento pode ser realizado por depósito ou transferência até às 23:59
horas do dia 12 de março, podendo ser contabilizado o dinheiro no dia seguinte;
após o dia 12 de março, não serão aceitos pagamentos ou inscrições pelo
formulário.
12. Sobre o número de vagas: NÃO haverá um número limitado de vagas, assim cada
grupo PET pode inscrever a quantidade de petianos que desejar.
13. Eventuais
dúvidas
deverão
ser
encaminhadas
ao
e-mail:
enapetufscamp@gmail.com .
*A
 data mais provável é a semana do dia 22 a 27 de Julho.
** A partir de uma reunião com o gestor do SIGPET, foi salientado categoricamente que
o custeio de 2017 não poderá ser utilizado para pagamento de inscrições para eventos
que acontecerão no ano de 2018 ( tanto regionais, quanto nacionais).
*** Ainda não há previsão de datas do treinamento em Campinas-sp, quando tivermos,
será enviada por e-mail com um período de tempo suficiente para todos se organizarem
antes da viagem.
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