
 

VI Semana dos Estudantes de Biologia da UFSCar campus Araras 

Rodovia Anhanguera, Km 174 – Araras-SP 

inscricoes@semebio.com 

 

 

EDITAL DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA 

VI SEMEBIO 

 

A Comissão Organizadora da VI Semana dos Estudantes de Biologia da UFSCar campus 

Araras, torna público o edital de isenção de taxas de inscrição da VI SEMEBIO, conforme 

consta no § 3º do Art. 11 do CAPÍTULO II da RESOLUÇÃO CoEx nº 03/2016: 

"§ 3º. Considerando a missão da UFSCar, nas Atividades de que trata o inciso 

II, será assegurada a participação gratuita de estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade, à exceção 

dos eventos científicos, nos quais haverá a possibilidade de limitar o número 

de vagas gratuitas a um percentual a ser aprovado previamente pelo CoEx." 

1. Inscrições 

 

a. Público alvo 

Podem se inscrever no presente edital todos os alunos devidamente matriculados na 

UFSCar que possuem bolsas e auxílios do Programa de Assistência Estudantil. 

b. Período 

As inscrições ocorrerão conforme o cronograma (Anexo I). 

c. Forma 

Os documentos solicitados devem ser entregues pessoalmente (dentro de um envelope 

devidamente identificado) aos membros da Comissão de Inscrição e Certificados ou 

Coordenação Geral do evento. Os membros são: Camila Lopes Simeoni (5º perfil), 

Ketilyn Safira (3º perfil), Lucas Bueno Siqueira (9º perfil) e Rafaela de Godoy (7º perfil). 

d. Documentos necessários 

São documentos necessários para inscrição: 

• Ficha do pedido de isenção de taxa de inscrição, preenchida manualmente (Anexo 

II); 

• Atestado de comprovação de recebimento de bolsas e auxílios do Programa de 

Assistência Estudantil, emitido pelo DEACE/UFSCar; 

• Atestado de nível, emitido pelo SIGA/UFSCar; 

• Histórico escolar completo (sujo), emitido pelo SIGA/UFSCar. 
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2. O processo seletivo 

O processo seletivo da isenção de taxa de inscrição da VI SEMEBIO será realizado por 

meio de três critérios, sendo o primeiro eliminatório e, os seguintes critérios, 

classificatórios. 

• Primeiro critério: Análise socioeconômica – Eliminatório. 

Serão analisados os atestados de comprovação de recebimento de bolsas e auxílios do 

Programa de Assistência Estudantil, emitido pelo DEACE/UFSCAr. A não entrega ou 

falsificação do documento acarretará na desclassificação do candidato à isenção. 

• Segundo critério: Nível do aluno – Classificatório. 

A partir do atestado de nível, que indica o percentual do curso já concluído pelo aluno, os 

candidatos serão classificados em ordem decrescente, de modo que o aluno prestes a se 

formar possa cumprir as horas complementares exigidas. 

• Terceiro critério: Rendimento acadêmico – Classificatório. 

Em caso de empate no critério anterior, os alunos serão classificados em ordem 

decrescente pelo IRA (Índice de Rendimento Acadêmico), encontrado no histórico 

escolar completo (sujo). 

 

3. Número de isenções 

São oferecidas 5 (cinco) inscrições com isenção na taxa de inscrição do evento, 

quantidade acordada pela Comissão Organizadora, de acordo com a demanda do evento. 

4. Divulgação de resultados 

A divulgação dos resultados seguirá o cronograma (Anexo I) e ocorrerão pelo site 

http://semebio.com e também pela página do Facebook @semebioufscar. 

5. Disposições finais 

 

a. A isenção na taxa de inscrição do evento inclui todas as atividades da 

semana, exceto a participação nos minicursos com taxas adicionais de 

participação. Desta forma, o interessado em participar destes minicursos, 

deverá custear a inscrição nos mesmos. 

b. A documentação incompleta (item 1d) acarretará no indeferimento do 

aluno.  

c. O presente edital não comporta recurso. 
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À Comissão Organizadora da VI SEMEBIO. 

 

                                                                                                       __________________ 

                                    Camila Lopes Simeoni                              Lucas Bueno Siqueira 

                                  Aluna Coordenadora Geral                         Aluno Coordenador Geral 

 

                                                                       ___________________ 

              Profa. Dra. Valéria Martins                                   

             Professora Responsável 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

Fase do processo seletivo Datas 

Publicação do edital 12/03/2018 

Período de inscrição e entrega presencial de documentos 

(itens 1c e 1d) 

12/03/2018 à 

27/04/2018 

Divulgação dos resultados (item 4)    07/05/2018 
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 ANEXO II 

FICHA DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA 

VI SEMEBIO 

 

Eu, _____________________________________________________________, RA 

_______________ solicito isenção de taxa de inscrição da VI SEMEBIO, de acordo com 

as normas publicadas no edital. Declaro ainda que tenho conhecimento do Edital de 

Isenção de Taxa de Inscrição da VI SEMEBIO, publicado no site http://semebio.com. 

 

 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Telefone / Celular: _______________________________________________________ 

 

Araras, _____ de _________________ de 2018. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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