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Faculdade de Educação
Goiânia, Goiás

Edital de isenção
Visão geral
A Comissão Organizadora do XIII Congresso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás,
que acontece na Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, de 17 a 19 de outubro de 2018,
comunica as normas para a obtenção de isenção na taxa de inscrição. A isenção dará direto à
participação em todo o evento.

1. DAS ISENÇÕES
1.1. Ficam estabelecidas quinze [15] vagas, estipuladas pela Comissão Organizadora para
isenções nas inscrições deste encontro;
1.2. O preenchimento das isenções se dará, prioritariamente, por pessoas que possuem bolsa
permanência em sua universidade;
1.3. As vagas serão preenchidas por pessoas que declararem a necessidade de isenção;
1.4. As pessoas interessadas na isenção da taxa de inscrição deverão enviar um e-mail para
congressopsiufg.inscricao@gmail.com com o assunto “SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO + NOME
COMPLETO”, contendo a documentação necessária especificada no item 3 deste edital;
1.5. A análise ocorrerá somente após o preenchimento do formulário de inscrição, disponível no
site oficial do congresso (http://inscricoes.xiiicongressopsiufg.com.br/);
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2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
2.1. As vagas serão preenchidas, prioritariamente, por pessoas que possuem bolsa
permanência em sua universidade e pessoas que têm bolsa integral devidamente comprovada
em universidades e/ou faculdades particulares;
2.1.1. prioridade para pessoas transexuais, travestis, negras, quilombolas, indígenas,
lésbicas, gays, bissexuais e respeitando paridade de gênero;
2.1.2. Caso haja empate, será realizado um sorteio ao vivo pelas redes sociais do
evento;
2.2. Caso todas as vagas disponíveis não sejam preenchidas por pessoas que possuem bolsa
permanência, as demais vagas serão distribuídas para as demais pessoas que declararem
necessidade de isenção respeitando-se os seguintes critérios:
2.2.1. prioridade para pessoas transexuais, travestis, negras, quilombolas, indígenas,
lésbicas, gays, bissexuais respeitando paridade de gênero;
2.2.2. A Comissão Organizadora avaliará e, em termos de regionalidade/estado,
garantirá que as vagas sejam preenchidas de forma o mais diversa possível;

3. DA DOCUMENTAÇÃO E PERÍODO DE SOLICITAÇÃO
3.1. Pessoas que possuem bolsa-permanência da universidade: documento oficial da
universidade de origem que comprove o benefício;
3.2 Pessoas que possuem bolsa integral em universidades e faculdades particulares: documento
oficial da universidade de origem que comprove o benefício;
3.3. Pessoa negras: se autodeclarar negra no ato da inscrição e enviar cópia colorida do RG ou
CNH (frente e verso) como anexo no e-mail referente ao pedido de isenção;
3.4. Pessoas indígenas e quilombolas: atestado de pertencimento às comunidades tradicionais
(indígenas ou quilombolas);

3
3.5. Pessoas trans e travestis: se autodeclarar trans ou travesti no preenchimento do
formulário de inscrição;
3.4. Em TODOS os critérios deve enviar cópia de comprovante de matrícula/ atestado de
matrícula emitido e validado pela sua universidade;
3.5. Caso se enquadre em mais de um dos casos mencionados, devem enviar documentação
necessária para os casos em que se enquadra;
3.6. O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição para este encontro é de 26 de
maio de 2018 a 01 de junho de 2018;

4. DA ANÁLISE E RESULTADO
4.1. Os pedidos serão analisados pela Comissão Organizadora do XIII Congresso de Psicologia
da UFG e as pessoas isentas serão notificadas pelo site, email e página oficiais do evento;
4.2. O resultado será divulgado na data provável de 04 de junho de 2018;

5. DOS RECURSOS
5.1. O prazo para recurso do resultado será de 48h, contadas a partir de sua publicação. Após a
análise dos recursos, o resultado será divulgado no site e páginas oficiais do evento;

6. DISPOSIÇÃO FINAL
A Comissão Organizadora do XIII Congresso de Psicologia da UFG reserva-se o direito de
resolver casos não previstos no presente edital.

Goiânia, 26 de maio de 2018
Comissão Financeira do XIII Congresso de Psicologia da UFG

