
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acesse o site do GeFeLit  HTTP://www.gefelit.net/eventos10.html para iniciar sua inscrição. 

 

1. Indique se você é Aluno ou Professor e sua Área de 

atuação (Filosofia, Literatura ou Outra); 

2. Indique se sua inscrição é Sem Comunicação ou 

Com Comunicação; 

3. Caso opte por fazer uma comunicação, digite o Tema 

dela (sua comunicação será agendada e a hora e local 

serão comunicados com antecedência) e em seguida 

copie e cole (CTRL+C e CTRL+V) na área indicada o 

Resumo de sua comunicação, de acordo com as 

normas da ABNT (até 500 caracteres, contando 

espaços; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço 

simples); 

4. Digite Seu Nome Completo; 

5. Indique um E-mail para que possamos entrar em contato para comunicados futuros (procure utilizar este e-

mail para envio do comprovante de depósito); 

6. Indique um Telefone para comunicados de maior urgência, caso seja necessário; 

7. Confirme qual o Tipo de Inscrição que você pretende realizar (Aluno R$ 20,00, com comunicação R$ 50,00/ 

Professor R$ 50,00, com comunicação R$ 80,00); 

8. Clique em Enviar. 

Clique neste link para ir para o  

Formulário de Reserva de Vaga 

 

Preencha integralmente este formulário 

 

 

 

http://www.gefelit.net/eventos10.html


 

Em seguida, no prazo de 5 dias, você deverá fazer o depósito do valor referente a sua inscrição no 
 

Banco do Brasil 

Agência: 1124-X  

Conta-Poupança: 14786-9  

Titular: Jacqueline Ramos 

 

Feito o pagamento, digitalize o comprovante de depósito através de um scanner e salve o arquivo com alguma das 

seguintes extensões: JPEG, JPE, JPG, PNG ou PDF. A maioria dos scanners digitais são capazes de salvar em algum 

desses formatos. Caso seu arquivo não esteja em alguma dessas extensões, sua inscrição poderá não ser 

confirmada. 

Envie, então, um e-mail para coloquio@gefelit.net com o arquivo em anexo. Não se esqueça de usar o 

mesmo e-mail indicado no Formulário de Reserva de Vaga e colocar nele seu nome completo para podermos 

identificá-lo corretamente. 

 
Sua inscrição será confirmada num prazo máximo de 5 (cinco) dias após o envio do comprovante de depósito. 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do coloquio@gefelit.net 

 

Prazos para as Inscrições 
Com Comunicação: 06 de Outubro de 2010 

Sem Comunicação: 15 de Outubro de 2010 

 

Valores das Inscrições 
Alunos: R$ 20,00 – com Comunicação: R$ 50,00 

Professores: R$ 50,00 – com Comunicação: R$ 80,00 
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