INFORMAÇÕES SOBRE VALORES E PAGAMENTOS
A Diretoria da ABRALIC informa os valores de anuidade e o cronograma de inscrições
para o ano de 2020.
Orientações e valores:
1) Como ficar em dia com a ABRALIC?
Os associados da ABRALIC deverão realizar o pagamento da anuidade de 2020 para
manter o vínculo de associação ativo ou tornar-se novo membro. A diretoria destaca que
as anuidades deste ano atípico serão de grande relevância para a manutenção da
Associação e por causa disso a diretoria optou por deixar valores diferenciados para os
seus associados.
2) Diferenças de pagamento de coordenadores, participantes e ouvintes
● Coordenadoras e coordenadores de simpósios estão dispensados de pagar a
inscrição para o evento, efetuando somente o pagamento da anuidade da
ABRALIC. Poderão submeter proposta de comunicação sem necessidade de
pagar a taxa de inscrição.
● Os participantes, exceto coordenadores, que desejam apresentar comunicação
deverão pagar, além da anuidade, a taxa de inscrição.
● Alunos de graduação e recém-graduados poderão participar na modalidade de
apresentação de pôster, sendo necessário apenas pagar a taxa de inscrição desta
categoria.
● Os interessados na categoria ouvintes com emissão de certificado não pagam
anuidade, pagam apenas a taxa de inscrição desta categoria.

3) Como pagar?
A diretoria da ABRALIC divulgará as formas de pagamento.
Acompanhe nosso site e nosso Facebook para mais informações.
Os pagamentos de taxas de inscrições e de anuidade da ABRALIC não serão
devolvidos.

4) Valores da inscrição e da anuidade para o XVII Congresso Internacional da
ABRALIC
Coordenadores de simpósio
PRAZO

VALOR INSCRIÇÃO

ANUIDADE 2019

TOTAL

15/12/20

Isento

R$ 450,00

R$ 450,00

ANUIDADE 2019

TOTAL

R$ 450,00

R$ 550,00

Professores de IES e pesquisadores
PRAZO

VALOR INSCRIÇÃO

15/09/20

R$ 100,00

15/12/20

Outros pesquisadores sem vínculo com IES (Mestres e doutores)
PRAZO

VALOR INSCRIÇÃO

15/09/20

R$ 80,00

15/12/20

ANUIDADE 2019

TOTAL

R$ 300,00

R$ 380,00

ANUIDADE 2019

TOTAL

R$ 150,00

R$ 220,00

Alunos de pós-graduação
PRAZO

VALORINSCRIÇÃO

15/09/20

R$ 70,00

15/12/20

Alunos de graduação ou recém-graduados com apresentação de pôster
PRAZO

VALOR INSCRIÇÃO

ANUIDADE 2019

TOTAL

03/08/20

R$ 50,00

NÃO ASSOCIADO
ISENTO

R$ 50,00

Ouvintes (sem apresentação de trabalho)
PRAZO

VALOR INSCRIÇÃO

ANUIDADE 2019

TOTAL

15/11/20

R$ 50,00

NÃO ASSOCIADO
ISENTO

R$ 50,00

