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Edital de Inscrição na IV Semana de Oceanografia da UFPE 2019 

 
Este edital objetiva indicar os procedimentos de inscrições na IV Semana de 

Oceanografia da UFPE (IVSOUFPE), evento este que será realizado entre os dias 12 

e 16 de Agosto de 2019, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o 

tema: “Conservação Marinha: Os Horizontes da Oceanografia”. Este evento é uma 

realização da Mar Aberto Empresa Júnior de Oceanografia da UFPE.  

Mais informações:  http://soufpe.wixsite.com/semanadeoceanografia 

 soufpe.academica@gmail.com 

1. Da Participação na IVSOUFPE: 

1.1A participação na IVSOUFPE é aberta a todos aqueles que estiverem inscritos e 

cumpram todas as recomendações incluídas neste Edital. 

2. Da Inscrição na IVSOUFPE: 

2.1 A inscrição antecipada na IVSOUFPE poderá ser realizada de forma presencial 

ou online, através do site da IVSOUFPE: 

http://soufpe.wixsite.com/semanadeoceanografia; 

2.1.1 A inscrição presencial antecipada poderá ser feita exclusivamente por 

estudantes de graduação e será realizada entre os dias 01/07 e 05/07, na 

sede da Mar Aberto Empresa Júnior, localizada no Departamento de 

Oceanografia na UFPE: 

2.1.1.1 A inscrição presencial antecipada é limitada em 30 inscrições 

ou até a data limite de inscrição (05/07/2019); 

2.1.2 A inscrição online deverá seguir as instruções indicadas no site da 

IVSOUFPE, e poderá ser realizada entre os dias 28/06 e 05/08 de 2019; 

2.2 A inscrição presencial também poderá ser realizada no dia de cadastramento 

no Evento (12/08/2019), na sede da MAEJ. O valor desta inscrição está indicado 

no Artigo 3º deste Edital; 

2.3 No momento da inscrição presencial o candidato deverá portar documento de 

identificação com foto e efetuar pagamento a algum dos integrantes da MAEJ 

responsável pelas inscrições; 
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2.3.1 Os alunos de graduação inscritos no evento antecipadamente de 

maneira presencial deverão enviar, obrigatoriamente, o comprovante de 

matrícula para o e-mail: soufpe.academica@gmail.com, com a confirmação da 

inscrição do evento. O aluno só poderá se considerar inscrito após o envio da 

documentação e recebimento deste e-mail de confirmação; 

2.3.1 Para inscrições online, TODOS os alunos de graduação deverão realizar 

upload do Comprovante de Matrícula ao se inscrever no evento; ou levar o 

Comprovante de Matrícula no dia inicial do evento (12/08/2019). Caso 

contrário, o participante deverá pagar no dia do evento o valor 

correspondente a outra categoria; 

2.4 É de direito dos inscritos na IVSOUFPE a participação em quaisquer palestras, 

mesa-redonda e coffee break a serem realizados no evento. A participação em 

minicursos, porém, é exclusiva daqueles inscritos neste minicurso, conforme este 

Edital. A apresentação de trabalhos científicos é exclusiva daqueles aprovados pelo 

Comitê de Avaliação e estejam conforme o indicado no Manual de Submissão de 

Resumos da IVSOUFPE; 

2.5 Cada pessoa deverá realizar sua própria inscrição presencial e não será 

permitida a inscrição presencial na IVSOUFPE por parte de outra pessoa. 

3. Dos valores a serem pagos pela Inscrição na IVSOUFPE: 

3.1 Inscrições presenciais antecipadas: R$ 20,00; 

3.2 Inscrições online para alunos de graduação de quaisquer cursos: R$ 25,00 

(entre 28/06 e 12/07); 

3.3 Inscrições online para não-alunos de graduação: R$ 30,00 (entre 28/06 e 

12/07); 

3.4 Inscrições presenciais no dia 12/08/2019 para alunos de graduação: R$ 35,00; 

3.5 Inscrições presenciais no dia 12/08/2019 para não-alunos de graduação: R$ 

40,00. 

4. Do cancelamento da Inscrição na IVSOUFPE: 

4.1 O cancelamento na inscrição da IVSOUFPE deverá ser informado pelo e-mail: 

soufpe.academica@gmail.com; 
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4.2 O cancelamento na inscrição da IVSOUFPE não será reembolsável. 

5. Da inscrição em Minicursos a serem realizados na IVSOUFPE: 

5.1 É de direito dos participantes inscritos na IVSOUFPE a participação em 

quaisquer minicursos de seu interesse, desde que os mesmos não ocorram 

simultaneamente e tenham vagas disponíveis; 

5.2 A inscrição em minicursos poderá ser realizada de forma presencial ou online, 

através do site da IVSOUFPE: http://soufpe.wixsite.com/semanadeoceanografia; 

5.2.1 A inscrição online em minicursos poderá ser realizada entre os dias 

28/06 e 12/07 de 2019; 

5.2.2 A inscrição presencial em minicursos poderá ser realizada apenas no 

dia 12/08/2019, no momento de cadastramento no Evento; 

5.2.3 Alunos de graduação inscritos antecipadamente e presencialmente 

entre os dias 01/07 e 05/07 serão informados por e-mail das opções de 

inscrições em minicursos, haja vista que não poderão se inscrever nos 

mesmos no momento da inscrição no evento; 

5.3 Cada minicurso terá suas vagas limitadas de acordo com a disponibilidade do 

local onde ocorrerá o evento. Este limite de vagas poderá ser modificado de acordo 

com as necessidades da Comissão organizadora do Evento; 

5.4 Minicursos com menos de 10 inscritos até 12/07/2019 poderão ser 

cancelados. Este fato fica a critério da Comissão Organizadora da IVSOUFPE; 

5.5 Os minicursos a serem ofertados no evento serão divididos em categorias: 

Tipo A – 4 horas. 

Tipo B – 8 horas. 

5.6 A adição, cancelamento ou substituição de minicursos fica a critério da 

Comissão Organizadora, podendo esta modificar as categorias de minicursos e os 

preços correspondentes as mesmas; 

5.7 Os valores pagos para inscrição em cada minicurso seguirão aqueles definidos 

no Artigo 6 deste Edital. 

6. Dos valores a serem pagos pela Inscrição em minicursos na IVSOUFPE: 
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6.1 Inscrições online: 6.1.1A (4h): R$ 15,00; 

    6.1.2B (8h): R$ 30,00 

6.2 Inscrições presenciais realizadas no dia 12/08: 

6.2.1A (4h): R$ 25,00; 

6.2.2B (8h): R$ 35,00;  

7. Do cancelamento e/ou modificação na inscrição de minicursos na 

IVSOUFPE: 

7.1 Modificações e cancelamentos de minicursos poderão ser realizados seguindo 

as recomendações deste Edital; 

7.2 Minicursos inscritos de forma online e presencial poderão ser reembolsados 

em 70% e 75% do valor pago, respectivamente; 

7.3 Modificações nos minicursos em que o participante está inscrito só poderão ser 

realizadas de um minicurso de categoria menor para minicurso de categoria maior, 

pagando-se a diferença no valor entre as categorias: 

7.3.1 Modificações entre minicurso de maior categoria para um de menor 

categoria não serão reembolsáveis; 

7.3.2 Modificações entre minicursos de mesma categoria poderão ser 

realizadas sem custo adicional, caso haja vaga disponível no minicurso 

desejado. Tais modificações deverão ser solicitadas via e-mail; 

7.3.2 As modificações poderão ser realizadas até o dia 20/07/2019; 

7.4 Quaisquer modificações deverão ser solicitadas por e-mail 

(soufpe.academica@gmail.com) e só serão oficializadas via confirmação pelo 

mesmo. 

8. Das Considerações Finais: 

8.1 Todos os inscritos na IVSOUFPE deverão seguir as orientações deste Edital. O 

mesmo poderá ser alterado pela Comissão de Planejamento Estratégico da 

IVSOUFPE, e quaisquer alterações serão informadas tanto no site, quando na 

Página da Mar Aberto: https://www.facebook.com/EJMarAberto/ . 
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8.2 As questões não previstas neste edital serão resolvidas pela comissão 

organizadora e questionamentos adicionais deverão ser enviados para o e-mail 

soufpe.academica@gmail.com. 

 

Cordialmente, Comissão Planejamento Estratégico da IVSOUFPE  

Recife, 26 de Junho 2019. 
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