69ª Reunião Anual da SBPC
16 a 22 de julho de 2017
Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte - MG
Pagamento institucional da taxa de inscrição (com nota de empenho ou depósito)
1. Inscrição
A Instituição deverá pedir ao participante para:
a) Ler as normas e preencher a ficha de inscrição no site do evento: http://www.sbpcnet.org.br/belohorizonte
b) Em seguida, informar ao responsável financeiro da Instituição: a categoria e o valor da taxa (item 2) e o número da inscrição
disponível no Módulo dos inscritos no site. Atenção: Informar se você assinalou que vai querer o livro da programação impresso e
a bolsa, porque deverá somar R$ 20,00 na taxa de inscrição. Informar o valor total da sua inscrição.
c) Antecipar o quanto antes a inscrição (e, se for o caso, a submissão do resumo no Módulo dos inscritos) em vista de:
- Este ano as vagas para submissão de resumos ao evento são limitadas.
- O pagamento (seja institucional ou feito pelo próprio participante via boleto bancário) não garante vaga para submissão de
resumo à análise ou à Jornada Nacional de Iniciação Científica - JNIC.
- As vagas serão preenchidas pela ordem de efetivação da inscrição com o pagamento da taxa via Institucional, Nota de Empenho
ou boleto bancário, concomitante com a submissão do resumo (via Módulo dos inscritos).
2. Taxa de inscrição (R$) e categoria
Categorias / Taxas (R$)
Sócio quite da SBPC Não sócio
150,00
300,00
Categoria 1: Pesquisador, Docente do ensino superior ou outros profissionais
100,00

200,00

Categoria 2: Estudante de pós-graduação ou Professor da educação básica ou técnica

80,00

160,00

Categoria 3: Estudante de graduação ou Estudante da educação básica ou técnica

Obs.:
a) Estudantes de graduação ou pós-graduação e estudantes ou professores da educação básica ou técnica deverão apresentar o
comprovante da categoria no seu credenciamento durante a Reunião Anual.
b) O Livro da Programação do evento impresso e a bolsa do evento apenas serão disponibilizados aos inscritos previamente, que optarem (na
ficha de inscrição online) por receber este material, mediante o acréscimo de R$ 20,00 na taxa de inscrição. Lembrando que: a
programação será divulgada gratuitamente no site.
3. Dados bancários da SBPC
Solicite o número da conta, agência e banco via e-mail: pagamento para o e-mail: macedo@sbpcnet.org.br
Razão Social: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Endereço: Rua Maria Antonia, 294 - 4º and./Vila Buarque - 01222-010 São Paulo SP
CNPJ: 52.643.251/0001-98. Inscrição Estadual: 145.225.216-110. A SBPC possui inscrição no SICAF.
4. Prazos e Comprovante do pagamento
O prazo para inscrição com resumo será até o preenchimento de 1250 resumos aceitos ou submetidos à Jornada Nacional de
Iniciação Científica (JNIC) e no máximo até 27/03/17 (se o limite de resumos for atingido antes, esta data será antecipada).
Portanto, os inscritos e instituições que pretendem utilizar o pagamento institucional precisam antecipar suas providências, incluindo o
envio do comprovante do pagamento para a SBPC, a inscrição do autor e a submissão do resumo para a análise, pois somente se o
resumo for aceito e o processo estiver com a documentação completa, o pôster será programado, vide normas divulgadas no site.
As inscrições sem resumo poderão enviar o comprovante de pagamento institucional até 10/06/17.
A instituição deverá enviar o comprovante do pagamento para o e-mail: macedo@sbpcnet.org.br a/c. Carlos Macedo - telefone: (11)
3355.2153. No prazo de 1 a 3 dias úteis após receber o comprovante do pagamento a SBPC efetivará a inscrição e o resumo poderá
ser submetido (se for o caso). Atenção: Certifique-se do recebimento do seu comprovante pela SBPC.
Junto com o comprovante do pagamento deverá ser enviado:
a) Nome completo do inscrito.
b) Identificar se a inscrição for da Jornada Nacional de Iniciação Científica (JNIC).
c) Dados do responsável pelo pagamento (nome completo, e-mail, DDD/telefone, Instituição e e-mail).
d) Dados para emissão da nota fiscal (que será eletrônica e enviada para o e-mail do responsável, acima):
- Razão Social; - Endereço completo (incluindo CEP); - CNPJ; - Valor (R$);
- Número da Nota de Empenho, Ordem Bancária ou Depósito.
Obs: Se o inscrito marcar a categoria "Novo Sócio da SBPC" na ficha de inscrição: será emitido "recibo" referente ao pagamento da
anuidade de sócio e nota fiscal para o valor promocional da taxa de inscrição do evento,
Após o envio do comprovante, certifique-se que o documento foi recebido pela SBPC.

