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Procedimentos administrativos para pagamento de inscrição de Docente, Pós-Graduando ou TAE 
em Evento nacional - Congressos, Encontros, Convenções, etc...

Antes de abrir o pedido de inscrição, verificar com a organização do evento no exterior, se eles 
aceitam empenho como pagamento. 

INSTRUÇÕES GERAIS: O solicitante (aluno) deve encaminhar para a Secretaria de Pós-graduação
por e-mail (pos.sjc@unifesp.br) com no mínimo 30 dias corridos de antecedência da data de início 
do evento a documentação completa, descrita abaixo:

SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Abrir processo eletrônico no SEI: Usuário,  senha /  Iniciar Processo /  Tipo do Processo –
Ação de extensão: inscrição / data de Autuação / Especificação: colocar o nome do participante /
Nível de acesso - Público / Salvar.

 Incluir  o Termo  de  Referência  -  Inscrição  em  Evento  (documento  padronizado  no
SEI).  Preencher e coletar as assinaturas.

 

Anexar os documentos necessários listados logo abaixo. 

 

Procedimento: Incluir documento  /  externo /  registrar documento externo /  completar so-
mente as informações aplicáveis / Nível de acesso - Público / anexar arquivo / confirmar da-
dos.  

Repetir este procedimento para cada PDF a ser inserido.

1) Folder do Evento (formato pdf) Identificação do Evento - nome completo, local, período 
do evento.

Deve ser emitida em nome participante e se tiver campo apropriado, também em nome da UNI-
FESP - CNPJ 60.453.032/0001-74.

Deverá conter as condições especiais do serviço - prazos para confirmação, envio do pagamento, 
datas limites, etc.

2) A comprovação de preços praticados / catálogos de preços (salvar em PDF a folha que 
contém os valores de inscrição).
3) O CEP / CONEP / CEUA relacionado ao trabalho e/ou participação no evento.
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4) A cópia do trabalho / resumo que será apresentado – caso necessário.

5) Carta de Anuência assinada (mencionar que se trata de evento on-line) anexo1 (formato 
pdf);

6) Atestado de matricula do aluno, solicitar por meio do link abaixo: 
(https://www.unifesp.br/campus/sjc/requerimentos/solicitacao-de-atestado.html) (formato pdf);

7) Se o participante for Pós-Graduando - Anexar uma declaração emitida pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa quanto a regularidade do aluno, número de matrícula e o curso ma-
triculado.

8) Anexar a justificativa técnica da participação - Justificativa do Coordenador do Curso de 
Pós-Graduação / Orientador sobre a participação do aluno, relacionando com seu trabalho / tese / 
pesquisa desenvolvido na Instituição. Informar também qual o critério de escolha daquele pós-gra-
duando, discente.

9) Se o participante for Docente  ou TAE - acessar:  Intranet - UNIFESP / usuário, 
senha /menu / Informações / Informações Institucionais / Recursos Humanos / localizar o 
campus / digitar o nome do participante - salvar em PDF e anexar ficha contendo as informa-
ções institucionais (SIAPE, RF, lotação, foto).

Se aplicável, anexar também:

10) Carta de aceite da organização do evento, com os prazos para envio do pagamento;

11) Autorização da Chefia do TAE.

12) Cópia do Plano de Trabalho / Termo de Outorga / Aprovação do Órgão Financiador – FA-
PESP, FINEP, CNPQ, CAPES, MS, MEC, CNPq, outros - para futura prestação de contas.

Após a confirmação da inscrição, o setor de compras enviará a nota de empenho para
o evento. Isso deverá ocorrer antes da efetiva participação.  

Após a participação, deverá ser anexado o comprovante de participação do requisitan-
te no evento.

Após a comprovação de participação, será solicitado o encerramento do processo.

https://www.unifesp.br/campus/sjc/requerimentos/solicitacao-de-atestado.html
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Anexo1

CARTA DE ANUÊNCIA

São José dos Campos, XX de mmmm, de 20XX

Prezados Senhores,

Eu, Prof. Dr. [           ], CPF: [  ], venho por meio desta solicitar o Pagamento de Inscrição em
evento  ao  aluno  [nome],  regularmente  matriculado no Programa de  Pós-Graduação em [inserir
programa],  sob o nº [inserir  matrícula],  para participar do [evento],  à  realizar-se no período de
[inserir período], em, [inserir cidade e estado] a fim de [inserir que se trata de evento on-line].

A participação do aluno do evento [inserir justificativa pela escolha do evento em específico e a
contribuição para a sua formação e para o PPG]

Sendo o que se apresenta, peço deferimento:

__________________________
Prof. Dr. Xxxxxxxxxx
Orientador(a)

__________________________
Prof. Dr. Xxxxxxxxxx
Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Xxxxxxxxxxxxxxx
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Anexo2
TERMO DE REFERENCIA

1 – Objeto 
(Descrever de forma sucinta, precisa e clara o evento que se pretende participação).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 – Justificativa para participação 
(Informar a justificativa para participação no evento, relacionando com as atividades realizadas pelo
requisitante. Informar também o critério de escolha para participação dos discentes).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3 – Justificativa para escolha do evento
 (Informar a justificativa para escolha deste evento em específico, bem como se é o único que 
atenda às necessidades da pesquisa).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4 – Especificação Detalhada do serviço a ser contratado  
(Indicar todas as características do serviço a ser contratado, com suas descrições detalhadas, com 
precisão e clareza).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5 - Informar:
O valor total da inscrição: ___________________________________________________________
Nome do evento: __________________________________________________________________
Data de realização: ________________________________________________________________
Dados da empresa a quem deverá ser feito o pagamento (Razão Social, CNPJ, Endereço, dados 
bancários): ______________________________________________________________________

6 – Prazo de Execução:
(Informar a data limite de inscrição e a data de realização do evento).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


