SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

Comissão Organizadora Nacional - CON
Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – SOEA
REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

: 77ªSOEA
: CON77ªSOEA
: Definição dos valores das inscrições da 77ªSOEA e de isenções.

CATEGORIAS, VALORES, PERÍODOS E REGRAS GERAIS DE
INSCRIÇÕES
Período das inscrições pelo site: 13/02/2020 a 28/07/2020
INSCRIÇÕES C/ DESCONTO
INSCRIÇÕES S/ DESCONTO

------------ >
------------ >

de 13/02 a 30/04
a partir de 01/05

Obs.: As passagens e as diárias dos participantes custeados pelo Confea na 77ªSOEA só
serão emitidas para quem realizar sua inscrição e pagamento até o dia 30/04/2020 e que
estiver adimplente com a anuidade, caso seja profissional do sistema, com exceção dos 24
(vinte e quatro) participantes, que tiverem seus trabalhos selecionados pela Comissão
Temática do Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CT CONTECC,
que terão o prazo para realizar sua inscrição e pagamento até o dia 30/05/2020.
1. Categorias de Inscrições e Valores:
 Profissional do Sistema (todos os títulos):


Até 30/04/2020: R$ 450,00



A partir de 01/05/2020: R$ 550,00

 Profissionais do Sistema com registro ou visto no Crea – GO:


Até 30/04/2020: R$ 350,00



A partir de 01/05/2020: R$ 450,00

 Profissionais Técnicos de nível médio que façam parte do Sistema Confea/Crea:


Até 30/04/2020: R$ 250,00



A partir de 01/05/2020: R$ 350,00

 Estudantes de cursos técnicos de nível médio ou de graduação em cursos vinculados
ao Sistema Confea/Crea e acompanhantes:
 Até 30/04/2020: R$ 200,00
 A partir de 01/05/2020: R$ 250,00
Obs.:


Estudantes

(necessário

anexar

comprovante

de

curso

técnico

ou

graduação); e


Acompanhantes (necessário indicar o CPF do titular profissional inscrito).
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 Outras Categorias Profissionais:


Até 30/04/2020: R$ 550,00



A partir de 01/05/2020: R$ 650,00

 Graduados e pós-graduados que apresentarem trabalhos no CONTECC e forem
aprovados, o valor das inscrições será igual a de estudante:


Até 30/04/2020: R$ 200,00



A partir de 01/05/2020: R$ 250,00

2. Regras Gerais:
 Para aderir à taxa de estudante, deverá ser anexado comprovante estudantil no ato
da inscrição, que será analisado e aprovado pelo Crea-GO e liberado para a
impressão do boleto para pagamento.
 Os acompanhantes somente poderão ser cadastrados quando vinculados ao
profissional titular. Acompanhantes não terão direito a certificados de participação.
 Os participantes da SOEA poderão retirar seu certificado ao final do evento no site:
www.soea.org.br.
 O prazo disponível para download do certificado no site oficial do evento será de 1
ano. Após o término desse prazo, será necessário protocolar requerimento no Confea
solicitando declaração de participação.
 Os inscritos na SOEA com trabalho também deverão atentar para as regras
adicionais específicas do Congresso Técnico Científico.
 Será permitida a substituição de participantes até 7 (sete) dias antes do início do
evento, sob a condição do envio da informação prévia ao Crea-GO pelo e-mail
soea@creago.org.br.
 Isenções de pagamento da taxa de inscrição na 77ªSOEA:


Homenageados do Mérito e seu respectivo acompanhante;



Funcionários do Confea, da Mútua e do Crea-GO;



1 (um) assessor de Comunicação de cada Crea e até 3 (três)
funcionários dos Creas, que trabalharão nos estandes, informados à
CONSOEA com a antecedência devida;
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Palestrantes que estarão no evento apenas para ministrar sua
palestra.

 No caso de cancelamento da inscrição, até 7 (sete) dias antes do evento, será cabida
devolução de 50% do valor pago. Após esta data, não haverá devolução de
valores.
 Apenas ocorrerá a devolução integral dos valores nos casos de impossibilidade de
participação por motivo de saúde, sob comprovação médica. Casos de força maior
serão analisados pelo Crea-GO, através de pedido realizado via e-mail para
soea@creago.org.br. O Crea disporá de até 30 dias após a realização do
evento para efetuar a devolução dos valores.
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