TARIFAS E OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES
Diante da crise econômica global causada pela pandemia do Covid-19, o CILCA 2021 oferece diferentes categorias de
inscrições, buscando assim garantir uma ampla participação de representantes de diversos setores e países que de
outra forma estariam impedidos de fazê-lo.
Essas categorias incluem tarifas gerais low cost, tarifas reduzidas para grupos de participantes, tarifas desagregadas
por atividade e inscrições sem custo para estudantes de graduação e pós-graduação.

Categorias
Inscrição geral –
Cidadãos de países OCDE não Latino-americanos*
Inscrição geral –
Cidadãos de países OCDE Latino-americanos e de países
não OCDE*
Inscrição para um dia da conferência –
Cidadãos de países OCDE não Latino-americanos
Inscrição para um dia da conferência –
Cidadãos de países OCDE Latino-americanos e de países
não OCDE
Matrícula para cursos de curta duração –
Cidadãos de países OCDE não Latino-americanos
Matrícula para cursos de curta duração –
Cidadãos de países OCDE Latino-americanos e de países
não OCDE
*Consulte por tarifas reduzidas para grupos institucionais.

Inscrição antecipada
(até 30 de abril)

Inscrição tardia
(a partir de 1 de maio)

100 USD

120 USD

75 USD

90 USD

40 USD por dia

50 USD por dia

30 USD por dia

40 USD por dia

40 USD por curso

50 USD por curso

30 USD por curso

40 USD por curso

INSCRIÇÃO GERAL
Concede o direito de:
•
•
•
•

Participar dos cursos de curta duração e de qualquer atividade desenvolvida durante os dias da conferência.
Apresentar até duas (2) palestras em formato oral ou pôster, aceitas pelo Comitê de Avaliação e de autoria
ou coautoria própria.
Acessar todo o material da conferência: gravações das sessões técnicas, material das sessões plenárias,
Anais da Conferência, etc.
Certificado de Participante ou Expositor, conforme o caso.

INSCRIÇÃO PARA UM DIA DA CONFERÊNCIA
Concede o direito de:
•
•
•
•

Participar de qualquer sessão desenvolvida durante o dia de inscrição, exceto cursos.
Apresentar até duas (2) palestras em formato oral ou pôster, aceitas pelo Comitê de Avaliação e de autoria
própria.
Acessar todo o material da conferência das sessões técnicas e plenárias do dia de inscrição, e Anais da
Conferência.
Certificado de Participante ou Expositor, conforme o caso.

MATRÍCULA PARA UM CURSO
Concede o direito de:
•
•
•

Participar do curso matriculado.
Acessar todo o material do curso matriculado.
Certificado de Participante do curso matriculado.

OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES

BOLSAS COMPLETAS
O Comitê Organizador oferece cinco (5) bolsas para estudantes de pós-graduação ou estudantes universitários
avançados que desejem participar do CILCA 2021.
Os candidatos devem ser autores de pelo menos um artigo aceito para ser apresentado na conferência (em formato
oral ou pôster).
Documentação necessária:
•
•

•

Cópia do CV resumido.
Cópia do certificado de estudante de graduação ou pós-graduação, emitido pela Universidade
correspondente. Os estudantes de graduação devem apresentar comprovante do grau do avanço na carreira
universitária.
Carta detalhando interesse em participar do congresso.

Os estudantes beneficiados terão direito de:
•
•
•
•

Participar dos cursos de curta duração e de qualquer atividade desenvolvida durante os dias da conferência.
Apresentar uma (1) palestra em formato oral ou pôster, aceita pelo Comitê de Avaliação e de autoria do
estudante beneficiário da bolsa.
Acessar todo o material da conferência: gravações das sessões técnicas, material das sessões plenárias,
Anais da Conferência, etc.
Certificado de Participante ou Expositor, conforme o caso.

Envie a documentação em formato PDF para o e-mail: info@cilcaricv.org, indicando no assunto "Candidatura para
Bolsa Completa para Estudantes".
A data de inscrição é até 31 de março de 2021. Os resultados serão comunicados na primeira quinzena de abril de
2021.

BOLSAS PARA SESSÕES ESPECÍFICAS
O Comitê Organizador oferece cinco (5) bolsas para grupos de estudantes de pós-graduação ou estudantes
universitários avançados que desejem participar de alguma atividade específica do CILCA 2021 (sessão plenária,
mesa redonda, etc.).
Para solicitar a bolsa é necessário reunir um grupo de no mínimo 10 (dez) alunos que desejem participar da mesma
atividade e indicar um Coordenador que será o interlocutor com o Comitê Organizador do CILCA 2021.
Documentação necessária:
•

•

Cópia do certificado de estudante de graduação ou pós-graduação de todos os participantes do grupo,
emitido pela Universidade correspondente. Os estudantes de graduação devem apresentar comprovante do
grau do avanço na carreira universitária.
Carta indicando a atividade escolhida e explicando o interesse por ela, assinada pelo Coordenador do grupo.

Os grupos de estudantes beneficiados terão direito de:
•
•
•

Participar da atividade escolhida.
Acessar o material da sessão selecionada.
Certificado de Participante na sessão selecionada.

O Comitê Organizador do CILCA 2021 informará aos grupos de estudantes sobre a existência de vagas gratuitas para
participar da atividade indicada na Carta de interesse.
10% da capacidade das sessões do CILCA2021 está reservada aos estudantes, a fim de promover a sua inserção nas
temáticas abordadas na conferência.
Envie a documentação em formato PDF para o e-mail: info@cilcaricv.org, indicando no assunto “Candidatura para
Bolsa para Grupo de Estudantes”.
A data de inscrição é até 07 de maio de 2021. Os resultados serão comunicados 10 dias antes do início da
conferência.

PARTICIPE DA EQUIPE DO CILCA 2021!
Se está interessado em participar do CILCA 2021 e também em colaborar com a organização, há a oportunidade de
se inscrever gratuitamente para a conferência em troca de um tempo equivalente a 12 horas de colaboração em
tarefas específicas.
O Comitê Organizador alocará um número limitado de inscrições gratuitas para alunos e graduados interessados em
participar e trabalhar ativamente para a conferência.
Os candidatos devem ser estudantes universitários, bolsistas de pós-graduação ou recém-formados (máximo um
ano) e ter disponibilidade de tempo dias antes da realização da conferência e durante seu desenvolvimento.
Documentação necessária:
•
•
•

Cópia do CV resumido.
Cópia do certificado de estudante de graduação ou de pós-graduação ou do diploma universitário, emitido
pela Universidade correspondente.
Carta detalhando o interesse em participar e colaborar na conferência.

Os estudantes beneficiados terão direito de:
•
•
•
•

Participar das sessões em horários distintos das tarefas a cumprir.
Acessar o material da sessão da qual participa.
Certificado de Participante da conferência.
Certificado de Colaborador do CILCA 2021.

Os estudantes beneficiados deverão prestar serviços de: assistência técnica, assistência aos participantes, gestão,
etc.
Envie a documentação em formato PDF para o e-mail: info@cilcaricv.org, indicando no assunto “Quero ser parte da
equipe”.
A data de inscrição é até 31 de março de 2021. Os resultados serão comunicados na primeira quinzena de abril de
2021.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: info@cilcaricv.org.
Comitê Organizador CILCA 2021.

