
 
INSCRIÇÕES FORUMNCTI 2019 

 

 
As inscrições no  XVI Fórum Nacional de Coordenadores de Projetos da Terceira Idade de Instituições de 
Ensino Superior - FORUMNCTI 2019 ;  XV Encontro Nacional de Estudantes da Terceira Idade de Instituição 
de Ensino Superior  e IV Seminário Internacional de ABRUNATI - Associação Brasileira de Universidades 
Aberta da Terceira Idade , conferem direito à participação nas atividades científicas, palestras, painéis, oficinas, 
mesas-redondas, atividades sociais e culturais, todo o material do evento (pasta, caneta e certificados). As 
demais atividades, serão contratadas por adesão. 

 

1. As inscrições poderão ser efetuadas exclusivamente através da página do FORUMNCTI 2019, abrigada no 
portal da OCT Eventos e da UFS. Estão disponíveis as seguintes opções de pagamento: Depósito/transferência 
ou boleto bancário e empenhos; Não serão aceitas outras formas de pagamento. 

 

2. Pagamento através de boleto bancário será necessário preencher a ficha de inscrição e solicitar a 
secretaria do evento o boleto com os dados de identificação e preferência da data de vencimento;  

 

3. As inscrições através de “Empenhos” considerar-se-ão os valores da data última de vencimento 
publicado na tabela de inscrições, visto os pagamentos serem efetuados após a realização do 
Evento. 
 

4. A participação nas atividades sociais por adesão está condicionada ao pagamento de taxa de inscrição 
específica; 

 

5. O FORUMNCTI 2019 dispõe de espaço limitado para participação em palestras, painéis, mesas-redondas e 
oficinas. Considerar-se-ão as inscrições devidamente pagas até o número limite de auditórios e salas. 

 

Valores das taxas de inscrição para o FORUMNCTI 2019 

Categoria de Inscrição 
Até 

31/05/2019 
 

01/06 a 
31/08/2019 

 

02/09 a 
20/09/2019 

 No local do Evento 
(01 A 02/10/2019) 

 

 R$ R$ R$ R$ 

Profissionais, Professores, Pesquisadores e 
ouvintes. 

100,00 120,00 150,00 170,00 

*Estudantes de Pós-Graduação (mediante 
comprovação de horário escolar) 

80,00 100,00 120,00 140,00 

*Estudantes de graduação e UNAT´S 
(mediante comprovação de horário escolar; 
Idoso – comprovação com a Carteira de 
Identidade) 

70,00 90,00 100,00 120,00 

      Faça sua inscrição aqui 
Informações Importantes: 

 Não serão aceitas inscrições entre 21 a 30/09/2019; podendo ser realizadas no local do Evento, com 

https://forms.gle/VZv6Y2yuoZWTNqBM9


pagamento em espécie ou comprovante de depósito/transferência bancário; 

 *A inscrição será confirmada – após o envio do comprovante de pagamento identificado e a  

documentação pertinente à categoria de inscrição para o e-mail forumncti2019@octeventos.com ; 

 Para inscrições de Trabalhos: Se faz necessário está com inscrição confirmada no FORUMNCTI 2019; 

(Faça sua inscrição aqui) 

 As apresentações dos trabalhos científicos e oficinas ocorrerão no dia 02/10/2019; 

 As inscrições para apresentações artísticas  encerrar-se-ão  dia 31/08/2019. (Faça sua inscrição aqui) 

 

mailto:forumncti2019@octeventos.com

