
 

 

                                                                                                                                                                                                       

XVI ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS SUDESTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO 

 

A Comissão Organizadora do XVI Encontro Regional dos Estudantes de Letras Sudeste (EREL) torna público o Edital de 

inscrições para o evento, com o intuito de estabelecer, esclarecer e orientar as inscrições para o público em geral. O 

Encontro será realizado no período de 18 a 22 de abril de 2015 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

– campus Seropédica. 

 

Art. 1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 O pagamento das inscrições deverá ser efetuado dentro das datas estabelecidas de acordo com os lotes 

especificados no item 2.1, antes do preenchimento do formulário de inscrição. Os dados para depósito encontram-se 

abaixo: 

 

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 4686-8 

Conta corrente: 12348-0 

Favorecido: Letícia Ambrósio Gonçalves 

 

 O comprovante de pagamento deverá ser escaneado e anexado ao formulário online, preenchido, disponível no 

site do evento. 

1.2 Formulários de inscrição enviados sem o arquivo correspondente ao comprovante de depósito em anexo serão 

desconsiderados.  

1.3 Somente serão aceitos transferências online ou depósitos efetuados na boca do caixa. 

 

Art. 2. DOS VALORES DA INSCRIÇÃO 

2.1 Os valores dos lotes encontram-se especificados a seguir: 

 

Lote para monitores (17/01/2015 a 31/01/2015) 

Valor: R$ 50,00 

 

1º Lote Promocional (09/12/14 a 31/01/15) 

Inscrição simples R$30,00 (para discentes da UFRRJ) 

Inscrição + alimentação R$50,00 



 

 

Inscrição + alojamento R$40,00 

Inscrição completa R$80,00 

 

2º Lote (01/02/15 a 04/04/15) 

Inscrição simples R$40,00 (para discentes da UFRRJ) 

Inscrição + alimentação R$70,00 

Inscrição + alojamento R$60,00 

Inscrição completa R$100,00 

 

3º Lote (06/04/15 até o credenciamento) 

Inscrição simples R$ 40,00 (para discentes da UFRRJ) 

Inscrição + alimentação R$90,00 

Inscrição + alojamento R$80,00 

Inscrição completa R$120,00  

 

2.2. Em hipótese alguma, a Comissão Organizadora fará o reembolso do valor da inscrição. 

 

Parágrafo único: Aqueles que optarem pela desistência da inscrição poderão vendê-la, desde que a Comissão 

Organizadora seja antecipadamente notificada pelo e-mail erelsudeste2015@gmail.com. No corpo do e-mail, deve 

figurar o nome completo da pessoa para quem a inscrição foi repassada. 

 

 

Seropédica (RJ), 08 de dezembro de 2014 

 

 

                                                                                               

                                Letícia Ambrósio Gonçalves                                    Fernanda da Silva Ribeiro 

                                Executiva Regional da ExNEL                                        Comissão Acadêmica 
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