74ª Reunião Anual da SBPC
Normas de Pagamento Institucional
1 - Inscrição
A Instituição deve orientar o participante para consultar no site https://ra.sbpcnet.org.br/74RA/ as normas e os
prazos que envolvem sua participação, preencher a ficha de inscrição e fornecer ao responsável financeiro da Instituição:
o valor total da taxa (item 3) e o número da inscrição (disponível no Módulo dos Inscritos).
ATENÇÃO: Não será possível o pagamento institucional da inscrição na categoria "Novo Sócio da SBPC" (item 3).
2 - Comprovante do pagamento
2.1 - A instituição deverá enviar o comprovante do pagamento para o e-mail: financeiro@sbpcnet.org.br a/c. Carlos
Macedo. Telefone (11) 3259.2766.
2.2 - Após o envio do comprovante do pagamento a inscrição será efetivada em até três dias úteis.
2.3 - Atenção: Certifique-se do recebimento do seu comprovante pela SBPC.
2.4 - 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 e Instituição).
d) Dados para emissão da nota fiscal (que será eletrônica e enviada para o e-mail do responsável):
• Razão Social;
• Endereço completo (incluindo CEP);
• CNPJ;
• Valor (R$);
• Número da Nota de Empenho, Ordem Bancária ou Depósito.
• Observações que devam constar no corpo da nota fiscal.
3 - Taxa de inscrição (em R$)

3.1 - Taxa de inscrição COM submissão de trabalho:
Sócio quite Não Sócio
Categoria
da SBPC
da SBPC
Estudante do Ensino Básico, Estudante de
Graduação, Professor de Ensino Básico
Estudante de Pós-Graduação
Professor de Ensino Superior, Pesquisador,
Outros Profissionais
Estudante associado quite de Sociedades
Afiliadas à SBPC
Profissional associado quite de Sociedades
Afiliadas à SBPC

Sócio Novo
Inscrição + associação SBPC

80,00

200,00

150,00 (80,00 inscrição + 70,00 anuidade)

100,00

220,00

170,00 (100,00 inscrição + 70,00 anuidade)

150,00

380,00

350,00 (150,00 inscrição + 200,00 anuidade)

---

---

140,00 (80,00 inscrição + 60,00 anuidade)

---

---

300,00 (150,00 inscrição + 150,00 anuidade)

3.2 - Taxa de inscrição SEM trabalho:
Categoria
Estudante do Ensino Básico, Estudante de
Graduação, Professor de Ensino Básico
Estudante de Pós-Graduação
Professor de Ensino Superior, Pesquisador,
Outros Profissionais
Estudante associado quite de Sociedades
Afiliadas à SBPC
Profissional associado quite de Sociedades
Afiliadas à SBPC

Sócio quite Não Sócio
da SBPC
da SBPC

Sócio Novo
Inscrição + associação SBPC

40,00

140,00

110,00 (40,00 inscrição + 70,00 anuidade)

50,00

150,00

120,00 (50,00 inscrição + 70,00 anuidade)

75,00

300,00

275,00 (75,00 inscrição + 200,00 anuidade)

---

---

100,00 (40,00 inscrição + 60,00 anuidade)

---

---

225,00 (75,00 inscrição + 150,00 anuidade)

3.3 - ATENÇÃO - DESCONTOS ESPECIAIS NA TAXA:
Desconto de 10% sobre a taxa de inscrição para inscritos até 20/01/2022.
Desconto de 5% sobre a taxa de inscrição para inscritos até 28/02/2022.
Desconto de 10% sobre a taxa de inscrição para grupos* de 50 a 100 inscritos.
Desconto de 15% sobre a taxa de inscrição para grupos* acima de 100 inscritos.
(*) Desconto destinado para instituições, secretarias de estado ou município etc.
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4 - Dados da SBPC
Dados bancários
Razão Social
Endereço
CNPJ
Inscrição Estadual
SICAF

Solicite o número da conta, agência e banco via e-mail: financeiro@sbpcnet.org.br
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Rua Maria Antonia, 294 - 4º and./Vila Buarque CEP 01222-010 São Paulo SP
52.643.251/0001-98
145.225.216-110
A SBPC possui inscrição no SICAF

5. Observações
5.1 - O pagamento da taxa para a submissão de trabalho (item 3) NÃO RESERVA VAGA dentro do limite máximo de 300
trabalhos recebidos pelo evento. Para garantir a submissão é necessário que, além da inscrição efetivada com o
pagamento, o trabalho seja submetido no Módulo dos Inscritos e conforme as Normas de Submissão de Trabalho.
Caso esse procedimento não seja cumprido, a taxa da inscrição não será devolvida. Será divulgado no site do evento
quando o limite detrabalhos for atingido.
5.2 - Caso haja alguma pendência de pagamento:
a) Inscritos com trabalho não terão os trabalhos programados para a apresentação do vídeo-pôster, nem publicados
nos Anais do evento.
b) Os certificados dos inscritos ficarão bloqueados até que o processo finalize com o depósito do pagamento à SBPC.
5.3 - As inscrições com pagamento institucional precisarão quitar o débito antes da programação final dos trabalhos para
efetivar a participação. Não serãoprogramados (ou publicados nos Anais/Resumos do evento) os trabalhos com
pendência de pagamento.

