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oComissão Assessora de Apoio a Eventos Científicos da UFSCar, instituída na 80ª reunião 
ordinária do CoEx em junho de 2016 

oVem assessorando a CAEV / ProEx em especial no quesito de definições de gratuidade na 
participação de alunos da UFSCar em eventos científicos, tratada na Resolução CoEx 
03/2016, Art. 11., § 3º:  

 

“Considerando a missão da UFSCar, nas Atividades de que trata o inciso II, será 
assegurada a participação gratuita de estudantes regularmente matriculados nos 
cursos de graduação oferecidos pela Universidade, à exceção dos eventos científicos, 
nos quais haverá a possibilidade de limitar o número de vagas gratuitas a um 
percentual a ser aprovado previamente pelo CoEx.” 

  

oComissão definiu critérios apresentados à ProEx em 09/2016. Estes mesmos critérios 
foram apresentados novamente na 93ª Reunião Ordinária - 19/10/2017 

oDefiniu que haveria a avaliação resultados dos eventos realizados entre 09/2016 a 
09/2017 



◦ Considerou-se o que é tratado no artigo 11: proporcionar a participação ampla da comunidade discente da 
UFSCar 

 a- Sugestões para gratuidade: 
◦ I Alunos de baixa renda (que recebem bolsas auxílio, permanência, moradia, alimentação, etc.) 

 

◦ II Alunos que não possuem condições, mas irão apresentar trabalhos no evento e não recebem bolsas auxílio, 
nem são bolsistas de agências de fomento (IC) 
 

◦ III Alunos voluntários e/ou que trabalhem no evento e recebam o certificado 
 

 b- Porcentagem de gratuidade: 
◦ Intensão de possibilitar maior número de alunos participando  

◦ preocupação de não afetar a execução dos eventos com uma porcentagem de gratuidade muito ampla 

 

◦ Os critérios de porcentagem não foram fixados – eram apresentados pelo proponente 

◦ heterogeneidade muito grande de eventos, formas de financiamento, púbico alvo 

1 - Critérios para auxiliar os proponentes 



Avaliação das atividades (56) 
Início 

Data do 

Evento 

Nº de 

Vagas 

Percentual de 

Isenção 
Critérios p/ Isenção Valor das Taxas Relatório 

08/05/2016 
De 19/03/2017 

à 22/03/2017 
400 Não informado. 

Participação na comissão organizadora. (apresentada no 

período de aprovação da Resolução 03) 

R$ 320,00 (alunos de 

graduação), R$ 750,00 

(outros). 

Data final 01/03/2018 ainda não apresentou 

relatório 

08/08/2016 
De 08/08/2016 

à 11/08/2016 
180 20% 

25 participantes da Comissão Organizadora, além de 11 

outros estudantes que tiverem seus trabalhos selecionados 

para apresentação. 

Não informado. 25 da organização e 5 de baixa renda (sorteio) 

09/09/2016 
De 09/09/2016 

à 11/09/2016 
200 10% 

29 participantes da Comissão Organizadora, além de 5 

outros estudantes de baixa renda que comprovem que 

possuem auxílio moradia, permanência ou bolsa alimentação. 

Não informado. 29 da organização e 5 de baixa renda (sorteio) 

01/10/2016 
De 16/07/2017 

à 19/07/2017 
400 10% 

Até 10% dos alunos de graduação da UFSCar poderão ser 

contemplados com isenção: 1) Voluntários para auxílio no 

evento; 2) Alunos de baixa renda mediante comprovação 

de situação; 3) Alunos que não possuem condições e não 

recebem bolsa auxílio. 

R$ 50,00, 

aproximadamente. 

30 alunos de graduação foram contemplados 

com a isenção da taxa de inscrição. Auxiliaram 

no andamento do evento. Não houve 

solicitações de isenção por baixa renda ou 

recebimento de auxílio 

08/10/2016 
De 30/09/2016 

à 10/12/2016 
117 34% 

40 vagas distribuídas à critério da coordenação, podendo mais 

vagas serem abertas se houver espaço disponível no 

auditório.  

Não informado. 78 de ações afirmativas 

13/10/2016 
De 15/05/2017 

à 19/05/2017 
100 

Entre 15% e 

20% 

14 participantes da Comissão Organizadora, além de 5 

outros estudantes com baixo poder socioeconômico, 

comprovado pelo recebimento de bolsas ou auxílios do 

Programa de Assistência Estudantil. 

Não informado. 

Somente 3 alunos se inscreveram para isenção 

da taxa de pagamento. Somando-se com a 

gratuidade para os 14 alunos organizadores, a 

porcentagem de inscrições gratuitas foi de 16,5% 

do total. 

15/10/2016 
De 13/02/2017 

à 17/02/2017 
200 

Aproximadam

ente 20% 

Isenção a alunos de iniciação científica, que não possuam 

bolsas, e estejam vinculados ao programa PUIC,  20 alunos, 

podendo este número ser estendido mediante solicitações. 

R$ 50,00 

Não houve solicitação de isenção de taxa. 

Desta forma, foram isentados alunos que 

participaram da organização. 

01/11/2016 
De 01/11/2016 

à 04/11/2016 
1200 8,35% 

Participação na comissão organizadora (aproximadamente 

100 estudantes). (proposta apresentada no período de 

aprovação da Resolução 03) 

Média de R$ 200,00 por 

participante. 
Não realizado. data final prorrogada 

16/11/2016 
De 16/11/2016 

à 18/11/2016 
120 

60% (inclui até 

20% de alunos 

de pós-gradua-

ção) 

40% para graduandos do curso alvo(licenciatura e 

bacharelado) e 20% para alunos dos demais cursos da 

UFSCar (graduandos e pós-graduandos).  

R$50,00; R$70,00; 

R$70,00; R$120,00. 

Todos os alunos de graduação da UFSCar 

foram isentados 

18/01/2017       
será cobrado apenas  kits (com camiseta e caneca do 

evento) 
  

Não foi cobrado taxa, apenas vendido kits com 

camiseta e caneca do evento 



Início Data do Evento 
Nº de 

Vagas 

Percentual de 

Isenção 
Critérios p/ Isenção Valor das Taxas Relatório 

20/01/2017 
De 20/01/2017à 

15/08/2017 
150 

24% do 

público 

previsto. 

10 vagas para monitores, alunos do curso d; 10 

isenções para alunos dos cursos de graduação das 

modalidades presencial e à distância, e da pró-

graduação, e isenção de inscrição para os alunos 

bolsistas do Programa . 

R$50,00 | com minicurso 

R$ 80,00 | R$60,00 | 

R$70,00 | R$ 100,00 

Ainda não chegou relatório para analise  

29/03/2017 
De 21/08/2017 à 

25/08/2017 
120 100% 

Não será cobrada taxa para os alunos de graduação da 

UFSCar. Aos alunos que optarem por adquirirem o Kit 

participante e participarem das visitas técnicas será 

cobrado um valor referente a tais custos 

profissionais: R$ 70,00. 

alunos de pós graduação: 

R$ 55,00. outras 

universidades: R$55,00. 

Data final 29/03/2018. ainda não apresentou relatório 

06/04/2017 
De 06/04/2017 à 

09/04/2017 
250 

Não 

informado. 
Apenas alunos da organização do evento Não informado. foram isentados apenas alunos da organização 

17/04/2017 
De 01/08/2017 à 

04/08/2017 
150 

Aproximadam

ente 15% 

30 alunos na organização do evento (aproximadamente 

15% do total) que terão isenção da taxa de inscrição. 3 

alunos que apresentarão trabalhos orais. 5 vagas 

alunos carentes 

Não informado. 

Relatório aprovado. 111 inscritos, sendo 5 

congressistas isentos da taxa conforme edital do 

evento. Membros da comissão organizadora do 

evento e alunos de graduação com Bolsa Moradia e 

Bolsa Integral concedida pelo PROUNI foram os isentos. 

16/05/2017   120 8% alunos que participassem da pré-organização não informado das 10 vagas disponibilizadas 8 foram efetivadas 

07/06/2017 
De 07/06/2017 à 

07/06/2017 
50 20% Não informado. Não informado. Apenas 8 solicitaram isenção e foram aceitos 

22/06/2017 
De 31/08/2017 à 

01/09/2017 
160 10 alunos. 

alunos de baixa renda (alunos que recebem algum dos 

tipos de bolsa de assistência estudantil tais como: bolsa 

auxílio-alimentação, bolsa moradia, bolsa alimentação)  

Taxa de R$ 20. Na 

penúltima semana antes do 

evento a taxa de R$ 25. 

 ainda não apresentou relatório. 

26/07/2017       
Todos os alunos puderam parfticipar gratuitamente, 

desde que não adquirissem o material do evento  
  houve participação de alunos gratuitamente 

01/08/2017 
De 19/09/2018 à 

21/09/2018 
250 

10% ou 25 

vagas 

para alunos de graduação da UFSCar que não recebam 

bolsas e estejam apresentando trabalhos no evento. 
Não informado. Data final 31/07/2019. ainda não apresentou relatório 

01/09/2017 
De 30/07/2017 à 

30/07/2018 
500 

45 vagas 

Presencial e 

ilimitada 

etapa virtual 

na etapa presencial serão disponibilizadas até 45 

vagas gratuitamente aos estudantes da instituição, 

respeitando o critério de ordem de chegada/inscrição. 

Será montada lista de espera, para o caso de haver 

vagas remanescentes. 

Não informado. relatório não realizado 

25/09/2017 
De 25/09/2017 à 

29/09/2017 
100 

Não 

informado. 

Evento UFSCar USP - Alunos da UFScar serão isentos. 

Pagarão apenas para participar de mini cursos e parte 

das despesas de transporte para visitas técnicas 

Não informado. 
92 alunos de graduação participaram atividades 

gratuitas 

06/10/2017     20% 
que possuem bolsas institucionais de apoio, como 

bolsa-moradia e bolsa-alimentação 
  data final 31/03/2019 

09/10/2017       alunos de graduação não são publico alvo     

10/10/2017 22 a 28/07/2017 400 10 vagas 
Alunos que apresentarão trabalho e avaliação 

socioeconômico (bolsistas) 
Não informado Data final do evento 09/10/2018 sem relatório 



Início 
Data do 

Evento 

Nº de 

Vagas 

Percentual 

de Isenção 
Critérios p/ Isenção Valor das Taxas Relatório 

16/10/2017 
19 à 

23/02/2018 
120 

Mínimo 20 

alunos 

Participantes do Programa de Assistência 

Estudantil 
R$ 50,00 Não houve procura por isenção 

23/10/2017       
Entrada gratuita para palestras , mesas-redonda 

e eventos culturais 

2) R$40: todos os benefícios da categoria 

anterior acrescidos de kit do participante, 

minicurso, workshop e visita técnica. 

3) R$55: todos os benefícios da categoria 

anterior acrescidos do coffee break. 

  

25/10/2017 
De 25/10/2017 

à 27/10/2017 
500 5% 

No mínimo 25 vagas, distribuídas entre alunos de 

baixa renda que contam com bolsa de assistência, 

alunos de baixa renda que apresentarão trabalhos e 

que não contam com nenhum tipo de bolsa de 

assistência, iniciação científica, extensão ou outras, 

e alunos que colaborarão na organização 

Profissionais: R$ 500,00, Alunos de pós-

graduação: R$ 250,00, Alunos de 

graduação: R$ 80,00. 

As vagas foram disponibilizadas conforme 

proposto, porem só houve solicitação e 

atendimento para 6 estudantes de graduação 

que colaboraram na organização 

27/10/2017 
De 27/10/2017 

à 29/10/2017 
200 13% 

21 alunos da organização do evento, e 5 para 

alunos com baixa renda que comprovem que 

possuem auxílio moradia, permanência ou bolsa 

alimentação 

Não informado 
Conforme relatório as vagas foram 

preenchidas 

09/11/2017 
14 e 

15/05/2018 
110 20% 

17 da organização e 5 alunos com baixo poder 

socioeconômico 
Não informado 

Somente 1 aluno se inscreveu para isenção da 

taxa de pagamento. Mais 17 alunos 

organizadores (total de 15,9%) 

02/01/2018 
26 à 

28/10/2018 
200 13% 

21 alunos da organização e 5 de baixa renda  

que possuem bolsa alimentação, auxilio moradia 

ou permanência 

Não informado Data final do evento 30/05/2019 

02/03/2018   80 10 vagas 10 primeiros solicitantes de baixa renda R$ 20,00 à R$ 25,00 relatório não apresentado 

12/04/2018       
todos os alunos puderam parfticipar 

gratuitamente 
  

A atividade ocorrerá sem financiamento externo 

ou interno.  

08/05/2018   200 28 28 alunos isentados   minicurso fazia parte do evento 

14/05/2018   60   
será garantida isenção para todos os alunos da 

UFSCar que, já estando inscritos no Congresso, 

queiram participar do Minicurso. 

    

15/05/2018   200   Gratuito para alunos de gradução da UFSCar 

será cobrado taxa para atividades 

adicionais com 30 vagas e 2 vagas com 

isenção para cada 

relatório não realizado 

16/05/2018   420 5% 

alunos de cursos de graduação da UFSCar 

provenientes de ações afirmativas que 

comprovarem renda per capita inferior à 1 

salário mínimo 

  relatório não realizado 



Início 
Data do 

Evento 

Nº de 

Vagas 

Percentual 

de Isenção 
Critérios p/ Isenção Valor das Taxas Relatório 

16/05/2018   420 5% 

alunos de cursos de graduação da UFSCar 

provenientes de ações afirmativas que 

comprovarem renda per capita inferior à 1 

salário mínimo 

  relatório não realizado 

01/06/2018   200 30 ordem de inscrição   relatório não realizado 

17/06/2018       não sera cobrado taxa     

26/07/2018 
26/07 a 

02/08/2018 
400 10% 

Participantes do Programa de Assistência 

Estudantil. Se sobrarem vagas isentas serão 

preenchidas por alunos da UFSCar que 

desenvolvam atividades na região Norte ou 

Nordeste 

Não informado relatório não realizado 

07/08/2018 
11/08/2018 

07:00 
450 15% 

Alunos com bolsa assistencial Proposta ainda 

aguardando esclarecimento do proponente 
Não informado evento não realizado  

17/08/2018   100 25% proposta com recomendação de não aprovação     

01/10/2018 
03/10/2018 

00:00 
200 0,50%   Não informado  relatóro não realizado 

02/10/2018   110 20% 
17 alunos da comissão organizadora mais 5 

alunos com baixo poder socioeconômico, 
  relatório não realizado 

29/10/2018   120 20% 

será garantida isenção para todos os alunos da 

UFSCar que, já estando inscritos no Congresso, 

queiram participar do Minicurso. 

    

14/11/2018       
100 alunos da ................e mais  3 inscrições 

isentas de pagamento para cada curso de 

licenciatura da UFSCar 

    



2- Sugestões de Encaminhamento Futuro 
oI. Caso não vá isentar todos os estudantes inscritos, Apresentar o Percentual para vagas gratuitas e uma 
justificativa circunstanciada 
o (DEFINIR UM PERCENTUAL MÍNIMO PELO COEX??) 

 

oII. Explicitar  e justificar os critérios para a distribuição do percentual estabelecido:  
◦ Alunos de baixa renda que contam com bolsa de assistência  

◦ Alunos de baixa renda que apresentarão trabalho e que não contam com nenhum tipo de bolsa 
(assistência, iniciação científica, extensão e outras)  

◦ Alunos que colaborarão na organização  

 

oIII. Apresentar claramente onde as informações estarão divulgadas 

 

oIV. No relatório final: 
◦ informar os resultados relativos aos alunos que foram contemplados 


