4ª. ERRATA DE EDITAL - VIII SAPIS / III ELAPIS
VIII SAPIS / III ELAPIS - VIII Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social / III
Encontro Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social
18 a 21 de outubro de 2017
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito - Faculdade de Direito
Universidade Federal Fluminense - UFF, Niterói/RJ

Onde se lê:

Atenção - Formas de pagamento serão divulgadas em breve. Para cada trabalho
aprovado corresponderá uma única taxa de inscrição, referente ao autor principal.

Leia-se:
ATENÇÃO:
O pagamento da taxa de inscrição e o credenciamento são OBRIGATÓRIOS a
todos os participantes do evento bem como a todos os proponentes selecionados para
apresentação de trabalho em GTs e a todos os coordenadores de eventos paralelos.
A quitação das inscrições deve ser realizada pagando-se a taxa de inscrição
correspondente, no prazo máximo de 25 de setembro de 2017. Caso não o façam, as
propostas selecionadas serão consideradas desistentes, passando seus lugares a outras
propostas submetidas. O não cumprimento dessa regra será entendido como desistência.
Para inscrever-se no evento (exceto na modalidade “ouvinte”), para submeter
propostas, efetuar o pagamento da taxa de inscrição e acompanhar resultados, acesse e
cadastre-se na plataforma de gestão de informação do SAPIS 2017, no endereço
eletrônico: http://www.sisgeenco.com.br/sistema/sapis/sapis2017/
No momento oportuno, o mesmo endereço eletrônico também deverá ser
acessado para gerar certificados.
** Interessados em participar apenas como “ouvintes” deverão comunicar seu interesse
em participar do evento pelo e-mail sapis2017@gmail.com colocando no título do e-

mail – “OUVINTE SAPIS 2017” e deverão se inscrever apenas durante o evento.
Inscritos na modalidade “ouvintes” não terão direito a certificado.
Estão dispensados do pagamento da taxa de inscrição os membros da Comissão
Organizadora, os Coordenadores de Grupos de Trabalho e palestrantes das mesas
redondas, no limite de um trabalho aprovado para apresentação.
Em caso de dúvidas, procure o serviço de suporte técnico pelo email suporte@sisgeenco.com.br, com cópia para sapis2017@gmail.com.br
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Niterói, 23 de agosto de 2017.

