
 

 

EDITAL GERAL PARA INSCRIÇÃO DE CONGRESSISTAS 

 

1. O Evento 

O X Encontro Estudantil Regional de Relações Internacionais é um evento 

acadêmico construído e desenvolvido por estudantes de Relações Internacionais da UFSM 

com o objetivo de integrar os cursos de Relações Internacionais da região Sul do Brasil, por 

meio da discussão de temas relevantes e atuais ao cenário internacional e ao 

desenvolvimento da disciplina, do desenvolvimento e produção de conhecimento científico, 

e atividades recreativas e de extensão. 

 

2. Inscrições 

a) Podem se inscrever como congressistas no evento graduandos(as) e pós-

graduandos(as) do curso de Relações Internacionais, assim como poderão enviar trabalhos.  

b) As inscrições para o X EERRI Santa Maria 2019 acontecerão do dia 1 de julho de 2019, 

às 00h01min, até o dia 31 de julho de 2019 às 23h59min, ou até o atingimento de 300 

inscrições. 

* Os preços dos pacotes serão divulgados pelos meios oficiais e será anexado neste edital.* 

c) O formulário de inscrição estará disponível no site oficial (https://www.ufsm.br/unidades-

universitarias/ccsh/eventos/x-encontro-estudantil-regional-de-relacoes-internacionais/) e na 

página oficial do evento no Facebook (https://www.facebook.com/eerri2019). 

d) Os indivíduos participantes poderão escolher os minicursos, grupos de discussão 

acadêmica (GDA) e grupos de discussão institucional (GDI) por ordem de interesse, 

cabendo à comissão alocar de acordo com a disponibilidade de vagas e a ordem de 

inscrição. 

e) As inscrições para a Modalidade 1 incluem: Pacote acadêmico, kit congressista, 

alojamento, alimentação e pacote de festas; para a Modalidade 2 incluem: Pacote 

acadêmico, kit congressista, alojamento e alimentação (pacote de festas não incluso).  

 Observação: O alojamento será disponibilizado a todos(as) os(as) 

congressistas, sendo assim, seu custo não estará incluso no valor 

da inscrição. 

 

f) Os indivíduos que se inscreverem deverão aceitar o termo de responsabilidade pelo 

patrimônio. Aquela ou aquele congressista que causar dano ao patrimônio da Universidade 

e do alojamento deverá arcar com seu reparo. 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccsh/eventos/x-encontro-estudantil-regional-de-relacoes-internacionais/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccsh/eventos/x-encontro-estudantil-regional-de-relacoes-internacionais/
https://www.facebook.com/eerri2019


 

 

g) Ao preencher o formulário, o requerente terá até 10 dias úteis para enviar o comprovante 

de pagamento digitalizado para o endereço eletrônico academico.eerri@gmail.com com 

assunto “[INSCRIÇÃO] MODALIDADE DE INSCRIÇÃO + NOME COMPLETO”.  

*No corpo do e-mail deverá conter a modalidade escolhida. * 

 

Exemplo: [INSCRIÇÃO] MODALIDADE 1 - JULIA BARBOSA 

 

h) O período para envio do comprovante de matrícula atualizado é de até uma semana 

após o final das inscrições. 

i) Em caso de desistência após inscrito(a) no evento: (I) Reembolso: o prazo para 

reembolso será até o início das vagas remanescentes; (II) Transferência de inscrição: 

será permitida a transferência de inscrição até o dia 10 de setembro de 2019; (III)Vagas 

remanescentes: maiores informações serão divulgadas a partir do final do período de 

inscrições. 

j) A conta para depósito é: 

 

Titular: Valentina Tamara Haag 

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal 

Agência: 1366 

Conta: 00022286 - 6 

Operação: Conta poupança 

CPF: 040.353.070-92 

 

k) Caso o comprovante de pagamento não for enviado até a data prevista, acarretará em 

anulação automática da inscrição. 

l) A participação no evento equivale a carga horária total de 24 horas, e o certificado será 

entregue com 75% de presença nos minicursos e GDs. 

m) É requisito obrigatório para apresentar trabalhos estar inscrito no X EERRI Santa Maria 

2019, enviando o comprovante de pagamento dentro do prazo estabelecido. 

n) Estudantes da Pós-Graduação ou de outros cursos que tenham interesse em participar 

do evento poderão se inscrever tendo como condição a apresentação de trabalhos na área 

de Relações Internacionais. Visto isso, a confirmação da inscrição destes está condicionada 

à apresentação de trabalhos. 

o) Qualquer situação omissa nesse edital será resolvida pela Comissão Organizadora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – VALOR DOS PACOTES 

 

 

 

   PACOTE ACADÊMICO 

 

R$ 80,00 

(Oitenta reais) 

 

 

* Inclui kit congressista e 

alimentação 

(O alojamento será 

disponibilizado gratuitamente) 

 

 

 

 

FESTAS 

 

 

 

 

PACOTES 

P/ congressistas R$ 40,00 

(Quarenta reais) 

P/ não 

congressistas 

R$ 45,00 

(Quarenta e cinco reais) 

 

 

AVULSAS 

Apenas Open R$ 35,00 

(Trinta e cinco reais) 

Apenas outra 

festa 

R$ 20,00 

(Vinte reais) 

 


