
 
 
 

 

 
Reunião Regional da SBPC - Rio Verde/GO - Normas de Inscrição e Matrícula em Minicurso ou Oficina 

 
1 - Inscrição online no evento 

a) O prazo de inscrição online é até as 12h de 10/05/2018. 
b) A inscrição no evento é gratuita. 
c) A inscrição dá direito a: 

- Material entregue no credenciamento durante o evento: crachá, programação impressa e bolsa. 
- Acesso ao sistema online de matrícula em Minicurso ou Oficina. Ver item 2. 
- Certificado online de participação geral, sem carga horária e sem as atividades descritas. Ver item 3. 

 
Como fazer a inscrição online no evento 
Preencha a ficha de inscrição no site http://rr.sbpcnet.org.br/rioverde/inscricao-e-envio-de-resumo/, submenu Ficha de 
Inscrição. Após concluir, acesse o submenu Módulo dos Inscritos (o login será o seu e-mail e a senha você irá cadastrar 
na ficha de inscrição) e confira se a sua inscrição foi efetivada. 

 
2 - Matrícula online em Minicurso ou Oficina 

a) É necessário já estar inscrito(a) no evento (item 1) para acessar a opção de matrícula online em um Minicurso ou Oficina. 
b) A taxa de matrícula é R$ 10,00. As vagas serão limitadas e preenchidas na ordem de pagamento da taxa. 
c) O prazo da matrícula online é até o esgotamento das vagas e no máximo até as 12h de 04/05/2018. 
d) É limitada a matrícula online em APENAS UMA OPÇÃO (Minicurso ou Oficina), no entanto, caso haja disponibilidade de 

vagas e compatibilidade horária, os interessados poderão fazer inscrições, mediante o pagamento de uma taxa adicional 
de R$ 5,00 por minicurso ou oficina, localmente. 

e) A programação será divulgada no site e as aulas ocorrerão no IF Goiano, em dias e horários diferentes para cada 
Minicurso ou Oficina. Atenção na escolha do seu Minicurso ou Oficina, de forma que seja compatível com os dias e 
horários que você estará presente. 

f) Será cancelada a matrícula cujo pagamento da taxa não for quitado em até 3 dias. 
 

Como fazer a matrícula online em Minicurso ou Oficina 
g) Faça o login no Módulo dos inscritos em http://sbpcnet.org.br/reunioes/rioverde/inscritos/ e acesse a lista de Minicursos 

e Oficinas (que também estará disponível no site do evento). 
h) Escolha um Minicurso ou Oficina com vaga disponível. Atenção na sua escolha: não será possível trocar sua escolha. 

Alguns Minicursos e Oficinas têm "pré-requisitos" obrigatórios: se você não puder atendê-los escolha outra opção. 
i) No final da matrícula surgirá a opção "Itaú Shopline", com as formas de pagamento: Boleto Bancário (que poderá ser 

quitado em qualquer banco), Cartão de Crédito (Visa, Mastercard ou Dinners) ou Transferência Itaú.  
j) O prazo de pagamento é até 3 dias após a matrícula. Se o boleto bancário não abrir na tela ou se o pagamento online 

não se completar no ato da matrícula, o acesso à 2ª via (Shopline Itaú) estará disponível no Módulo dos Inscritos. A data 
de vencimento do boleto não será renovada. Caso o pagamento não seja feito neste prazo, a sua matrícula no Minicurso 
ou na Oficina será cancelada e a vaga liberada para outros interessados. 
 

Informações gerais dos Minicursos e Oficinas 
k) Devido ao número reduzido de Minicursos e Oficinas: NÃO será permitida a presença de ouvintes (não matriculados) na 

sala de aula.  
l) Os Minicursos e Oficinas que não obtiverem o número mínimo de 5 inscritos até o final do prazo de matrícula online serão 

cancelados e os alunos serão remanejados para outra opção com vagas disponíveis. 
m) O conteúdo de cada Minicurso e Oficina oferecido é de total responsabilidade do ministrante, incluindo a descrição da 

ementa e público-alvo divulgado. 
n) Atenção: O participante que desejar fazer anotações das aulas (ou de outras atividades do evento) deverá levar seu 

próprio material (caneta, papel etc.). A SBPC não fornecerá material de anotações para as aulas ou outras atividades da 
Reunião.  

o) Apenas os inscritos matrículados e com 75% (no mínimo) da presença comprovada mediante a assinatura na lista de 
presença em sala de aula receberão o certificado online (item 3), constando a carga horária da frequência. 

p) Após o pagamento, em caso de desistência da matrícula: NÃO SERÁ FEITO REEMBOLSO DO PAGAMENTO. 
 

 
3 - Certificados online 

Os certificados online (PDF) poderão ser acessados no site http://www.sbpcnet.org.br/site/eventos/certificados.php 
Certificado de participação geral (item 1-c): Poderá ser acessado pelo inscrito após 72 horas do seu credenciamento no 
evento. 
Certificado de frequência em Minicurso ou Oficina (item 2-o): O inscrito matriculado poderá acessar a partir de 22/05/2018. 

 
 

4 - Inscrição e Matrícula durante o evento 
Durante o evento a Secretaria da SBPC atenderá no IF Goiâno para o credenciamento dos inscritos, recebimento de novas 
inscrições e matrículas em Minicursos ou Oficinas (vagas remanescentes). 
Observação: Quem estiver matriculado em uma opção de Minicurso ou Oficina e quitado a taxa de R$ 10,00, terá acesso às 
vagas remanescentes e poderá se matrícular em outras opções que desejar, ao custo extra de R$ 5,00 cada opção, desde 
que não haja conflito de horários e que efetue o pagamento da(s) taxa(s). 


