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I – INSCRIÇÕES  

 

As inscrições serão realizadas de modo digital através do site 

https://www.expofacol.unifacol.edu.br até o dia 14 de novembro de 2019, como também de 

modo presencial na tesouraria da UNIFACOL até o dia 18 de novembro de 2019.  

 

A) CATEGORIA DE INCRIÇÕES 

 

As inscrições poderão ser realizadas nas seguintes categorias: 

 

ESTUDANTE UNIFACOL: Poderão se inscrever na categoria plateia VIP exclusivamente 

estudantes devidamente matriculados na UNIFACOL – Centro Universitário Facol no 

momento da inscrição. Os inscritos nesta categoria poderão obter preços promocionais 

caso realizem a inscrição na tesouraria da UNIFACOL até a data de 14/11. 

 

PÚBLICO EXTERNO: Poderão se inscrever nesta categoria todos os que não estejam 

matriculados no Centro Universitário Facol durante o período de inscrições do evento.  

 

PRIME I e PRIME II: Poderão se inscrever nesta categoria não alunos ou alunos 

devidamente matriculados na UNIFACOL. As áreas prime I e II se referem a áreas de 

melhor localização em relação ao palco onde será realizada a palestra de abertura da 

EXPOFACOL 2019.  

 

B) VALORES, CALENDÁRIO E PROMOÇÕES DE INSCRIÇÃO 

 

O valor das Inscrições está relacionado a categoria a qual o congressista estiver inscrito 

e obedecerá ao seguinte calendário e local de pagamento: 

 

1. ALUNOS UNIFACOL 
 

PAGANDO NO BANCO: 

 

 Período até 18/11 
 

1. Pagamento em dinheiro - R$ 150,00  
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PAGANDO NA UNIFACOL 

 

 Período até 07/11 (LOTE 1) 
 

2. Pagamento em dinheiro - R$ 98,00  
3. Pagamento no cartão rotativo ou débito – R$ 110,00  
4. Pagamento no Cartão de crédito (duas vezes) – R$ 120,00  

 

 Período de 08/11 a 14/11 (LOTE 2) 
 

1. Pagamento em dinheiro - R$ 120,00  
2. Pagamento no cartão rotativo ou débito – R$ 130,00  
3. Pagamento no Cartão de crédito (duas vezes) – R$ 140,00  

 

 Período a partir 15/11, pagando exclusivamente no credenciamento da 
UNIFACOL (LOTE 3) 
 

Pagamento - R$ 150,00  
 

2. PÚBLICO EXTERNO 
 

 Período até 07/11 (LOTE 1) 
 

  Pagamento - R$ 150,00  
 

  Período de 08/11 a 14/11 (LOTE 2) 
 
  Pagamento - R$ 170,00 

 

 Período a partir 15/11 (LOTE 3) 
 
Pagamento - R$ 170,00 
 

Área PRIME I* 
 

Pagamento - R$ 500,00  
 
* Período até 18/11 (Pagando no Boleto ou na tesouraria da UNIFACOL) 
 
 

Área PRIME II* 
 

Pagamento - R$ 300,00  
 

* Período até 18/11 (Pagando no Boleto ou na tesouraria da UNIFACOL) 

  

C) PASSO A PASSO PARA A INSCRIÇÃO 

 

1 - SELECIONAR: NOVA INSCRIÇÃO NA PÁGINA DE INSCRIÇÃO DA XIX EXPOFACOL 
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2 - SELECIONAR A CATEGORIA E DIGITAR A FICHA DE INSCRIÇÃO (CRIAR SENHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Preencher o formulário de inscrição 
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3 – REALIZAR PAGAMENTO NA TESOURARIA DA UNIFACOL (PLATEIA VIP) 

No boleto aparecerá o valor de 150 reais, porém observar na parte inferior do boleto 

a informação de desconto caso o pagamento seja realizado na tesouraria da UNIFACOL. 

 

4 – REALIZAR PAGAMENTO EM BANCO OU NA TESOURARIA DA UNIFACOL (TODOS 

CONGRESSISTAS) 

 

OBSERVAÇÃO: Apenas após o pagamento do boleto e compensação do boleto o 

sistema liberará a opção de submissão de resumos de trabalhos acadêmicos 

 

Após o dia 15/11, as inscrições da EXPOFACOL apenas poderão ser realizadas 

presencialmente na tesouraria da UNIFACOL através de preenchimento manual de ficha 

de inscrição. Os valores das inscrições serão divulgados no site do congresso. 

A inscrição realizada pelo congressista credenciará o mesmo a participar das 

palestras que ocorrerão na quadra de esportes da UNIFACOL entre os dias 19 e 22 de 

novembro, além de minicursos assim como a submissão de trabalhos acadêmicos.  

 

4 – REALIZAR INCLUSÃO DE MINICURSO  

 

 

Quando do momento da inscrição, será gerado boleto que deverá ser quitado e 

apenas após a compensação bancária do mesmo o sistema de inscrição permitirá que o 

congressista selecione os minicursos que deseja participar. Será permitido a participação 

de até dois minicursos por inscrito, entre os dias 20 e 22 de novembro, independente do 
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curso de graduação a que esteja vinculado. Visando o bom andamento dos minicursos 

eles terão limites de inscritos. Desta forma após o número de inscritos chegar ao limite de 

vagas pré-estabelecidas, não será mais possível a inscrição em determinado curso, 

ficando todos os outros minicursos ainda com vagas disponíveis para inscrição.  

 

5 – REALIZAR SUBMISSÃO DE TRABALHO  

 

 

Além da seleção de minicursos, a inscrição permitirá a submissão de até 2 

trabalhos acadêmicos por inscrito pagante, que deverão ser enviados via upload na 

área do congressista da EXPOFACOL após o cadastramento de todos os autores, 

necessitando para isso do cadastramento dos respectivos números de CPF. O não 

cadastramento de todos os autores implicara no não recebimento dos certificados por 

destes. 

Para que seja possível submeter trabalhos a EXPOFACOL o congressista 

deverá realizar e quitação do boleto de inscrição até dia 07/10 para os que pagarem 

em agências bancárias (o site só estará disponível para envio do arquivo em até 48h 

após o pagamento) ou 09/10 para os que pagarem na Tesouraria da UNIFACOL.  

Para realizar o envio (upload) do arquivo do trabalho a inscrição deverá estar 

quitada até as datas acima, sendo o prazo limite de envio até as 23h:59min do dia 

09 de outubro. 

O prazo limite de envio será até dia 09 de outubro (data limite de submissão 

de trabalhos para avaliação), assim essa antecipação referente a quitação do boleto 

se faz necessária pois, devido ao processamento bancário, pagamentos posteriores 

ao dia 07/10 podem não ser identificados pelo sistema e desta forma não será 

possível a submissão de trabalhos até a data limite 09/10.  

 


