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Pagamento de Taxa de Inscrição para apresentação de trabalho em eventos 

O Programa de Pós-graduação em Educação dispõe atualmente de recurso do convênio 

CAPES/PROAP para o pagamento de taxa de inscrição para participação com 

apresentação de trabalhos em eventos.  

Para solicitar o recurso, é obrigatório: 

 Estar devidamente matriculado no mestrado acadêmico ou doutorado do PPGE, 

com matrícula vigente até a data do evento; 

 Encaminhar solicitação com no mínimo 30 dias de antecedência do prazo de 

pagamento; 

 Ter trabalho já aceito/aprovado; caso a submissão de trabalho depender do 

pagamento de taxa de inscrição, não será possível o pagamento por parte do 

PPGE, portanto inexequível a solicitação; 

 Que o evento ocorra até 30/04/2021, devido à vigência do convênio PROAP. 

O pagamento somente poderá ocorrer entre a universidade e a organização do evento, via 

transferência bancária diretamente à organização do evento. Não será possível 

reembolso de pagamento já efetuado ou pagamento de boletos, ou pagamento de 

anuidades. 

Para solicitar o pagamento, deverá ser encaminhado por e-mail para tassibr@unicamp.br 

a seguinte documentação (pessoal e evento): 

Documentação Pessoal (para cadastro/ abertura do processo de pagamento): 

 Cópia do documento de identidade legível (RG); 

 Cópia de comprovante bancário (parte do extrato com informações do banco, 

número da conta corrente e agência); 

 Cópia do comprovante de residência atualizado; 

 Atestado de matrícula atualizado (verificar a data de emissão no rodapé). 

Documentação do Evento Nacional 

 Carta de Aceite do trabalho a ser apresentado; 
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 Prospecto do evento (pode ser pdf da página do evento onde consta nome, local e 

período do evento); 

 Documento com informações para transferência (valor, dados bancários, CNPJ da 

organização do evento, entre outros). 

Não será possível o pagamento via boleto, apenas por transferência bancária 

diretamente à organização do evento. 

Documentação do Evento organizado no Exterior 

 Carta de Aceite do trabalho a ser apresentado; 

 Invoice que deve ser solicitada à organização do evento em nome do Evento para 

Universidade Estadual de Campinas com dados de endereço do evento e 

informando o nome do/a interessado/a (estudante) para quem se destina a taxa de 

inscrição. Nessa Invoice também deve constar o valor em moeda estrangeira, 

endereço e os dados bancários para efetuar o pagamento. 

Não será possível o pagamento via boleto, apenas por transferência bancária 

diretamente à organização do evento. 

 

 Prestação de Contas 

Em até 5 dias após o término do evento, deverá ser encaminhado por e-mail o certificado 

de apresentação de trabalho e participação no evento. 

 

CPG/FE, 07 de outubro de 2020. 

 

 


