
 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

 

45º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ECONOMIA – ENECO 2019 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O Encontro Nacional de Estudantes de Economia (ENECO) é um evento 

realizado anualmente no qual se encontram estudantes provenientes das mais 

diversas instituições de ensino superior de todas as regiões do país. 

O Encontro é uma oportunidade ímpar para dialogar com diferentes visões 

acadêmicas, bem como perspectivas socioculturais distintas, objetivando 

engrandecer o debate e a formação dos estudantes de Ciências Econômicas. 

São realizados grupos de discussão, palestras, minicursos, oficinas e eventos 

culturais com o intuito de contribuir profundamente não só na área acadêmica da 

Economia, como também em aspectos fundamentais para formação do economista, 

abrangendo a área social, política, educacional, cultural, ambiental, entre outras. 

Na 45ª edição do evento, os estudantes se reunirão na cidade de ilhéus-BA, 

dos dias 14 a 20 de julho de 2019. A Comissão Organizadora é composta por 

alunos da Universidade Estadual de santa cruz (UESC), os quais se comprometem a 

fazer um evento de qualidade, aproveitando a localização privilegiada e o 

momento singular para debater questões de interesse nacional na intersecção entre 

economia, política e sociedade. 

Quaisquer Dúvidas entrar em contato com a comissão organizadora pelo e-

mail: enecoilheus2019@gmail.com. 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

1.1. As inscrições para o XLV Encontro Nacional de Estudantes de Economia serão 

realizadas exclusivamente através do preenchimento de formulário na plataforma 

eventbrite, disponibilizado no site oficial do ENECO. 

 

1.2. Podem se inscrever nas atividades organizadas pelo ENECO qualquer indivíduo 

que tenha interesse na área da economia, pessoas físicas que estejam dentro ou 



fora do território nacional, graduando, graduados ou pós graduados em economia, 

sem limite de idade ou idade mínima, desde que atenda ao item 2.4 desta seção. 

 

1.3. A inscrição no ENECO 2019 implica na aceitação e declaração expressa dos 

termos e condições previstos neste Termo. 

 

1.4. Atingindo o número de vagas disponíveis em cada lote, as inscrições serão 

encerradas automaticamente. 

 

1.5. Durante o período de inscrição, em cada lote, será ofertado três pacotes 

específico que atendam os diferentes públicos, conforme descritos abaixo:  

 

NÃO RESIDENTE RESIDENTE UESC RESIDENTE EXTERNO 

Alimentação Eventos Culturais Eventos Culturais  

Alojamento Palestras  Palestras  

Palestras Workshops /Grupos de 

Discussão 

Workshops /Grupos de 

Discussão 

Workshops / Grupos de 

Discussão 

Minicursos  Minicursos  

Minicursos  Apresentação de artigos Apresentação de artigos 

Eventos Culturais - - 

Apresentação de artigos - - 

 

1.6. Compreende RESIDENTE EXTERNO, o pacote destinado a todo congressista 

não matriculado na instituição de ensino superior UESC - Universidade Estadual de 

Santa Cruz, frequentante ou não de outra Academia ou Instituto, e que resida dentro 

da microrregião itabuna/Ilhéus-BA. 

 

1.7. Compreende NÃO RESIDENTE, o pacote destinado a todo congressista não 

matriculado na instituição de ensino superior UESC - Universidade Estadual de Santa 

Cruz, frequentante ou não de outra academia ou instituto, que resida em outro País, 

Estado ou Cidade fora da microrregião itabuna/Ilhéus-BA. 

 



1.7. Compreende RESIDENTE UESC, o pacote destinado aos congressistas 

matriculados na instituição de ensino supracitada sem privilégios ou distinção entre 

cursos. 

 

2. MENORES DE IDADE 

 

2.1. Fica acordado que em todas as festas organizadas pelo evento, serão 

permitidas apenas a entradas de maiores de 16 anos, dado o consumo de bebida 

alcoólica no local. 

 

2.2. A venda de bebida alcoólica será permitida apenas para maiores de 18 anos. 

 

2.3. Para aqueles com idade entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos, será exigido 

um documento de autorização (modelo será disponibilizado no site 

www.enecoilheus.com), assinado pelo responsável legal, com reconhecimento de 

firma por autenticidade em cartório, confirmando a filiação ou representatividade do 

responsável. Tais documentos deverão ser enviados para o e-mail 

financeiro.enecoilheus@gmail.com e entregues no ato de credenciamento, realizado 

presencialmente no dia 14/07/2019, na UESC. 

 

3. PAGAMENTOS 

 

3.1. Os pagamentos deverão ser realizados através do site www.eventbrite.com.br, 

após a realização da inscrição.  

 

3.2.  Formas de pagamento: 

● Boleto bancário; 

● Cartão de crédito. 

 

3.3. Os staff selecionados para auxiliar nas atividades durante evento, deverão 

realizar o pagamento da inscrição dentro do prazo de 24 horas após o mesmo, 

mediante transferência bancária para conta disponibilizada na plataforma 

eventbrite, em caso de dúvidas, contatar pessoalmente os membros da 

coordenadoria do financeiro ou através do e-mail: 

financeiro.enecoilheus@gmail.com. 

 

3.4.  Fica isento aos alunos matriculados no curso de ciências econômicas da UESC, 

o pagamento da taxa adjunta referente ao acadêmico, dispondo de recursos 
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financeiros para o pagamento do pacote que inclui apenas a programação cultural 

do ENECO 2019. 

 

4. POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES 

 

4.1. Caso o congressista esteja impossibilitado de comparecer ao evento, poderá 

cancelar sua inscrição através do contato com o e-mail 

enecoilheus2019@gmail.com. 

 

4.2. NÃO haverá, em hipótese alguma, devolução de valores pelo não 

comparecimento ao evento.  

5. TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

5.1. Serão aceitas transferências das inscrições somente se as mesmas forem 

realizadas entre os dias 01/07/2019 e 02/07/2019. Para tal, o congressista 

substituto deverá preencher um formulário (disponibilizado no site do ENECO) e 

enviá-lo para o e-mail: financeiro.enecoilheus@gmail.com, dentro do prazo 

estipulado;  

6. CREDENCIAMENTO: 

6.1. Os congressistas deverão comparecer no Céu (pavilhão Adonias Filho da UESC) 

para o credenciamento a partir das 08h00 horas do dia 14/07/2019, até as 22:00 

horas do dia 14/07/2019. 

6.2. Caso ocorram contratempos que impeçam o congressista de chegar no intervalo 

de tempo estipulado, deve-se entrar em contato com algum membro da comissão 

organizadora, por meio dos canais de comunicação disponíveis no site do evento. 

6.3. No ato do credenciamento, cada congressista receberá a sua credencial 

(pulseira) que lhe dará acesso ao evento, inclusive para a alimentação (apenas os 

congressistas que adquirem pacote completo). Portanto, é de extrema importância 
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que os participantes estejam sempre de posse da mesma, a qual é pessoal e 

intransferível. 

7. ALIMENTAÇÃO 

7.1. A alimentação é apenas destinada àqueles participantes que adquiriram o 

pacote de não residentes no ato de inscrição do evento. 

7.1. Os alunos matriculados na instituição de ensino UESC e com cadastro biométrico 

do restaurante universitário, não terão seu acesso restrito ou serão proibidos de 

realizarem suas refeições normalmente no local. 

7.2. O inscrito terá direito a 16 (dezesseis) refeições entre os dias 14 e 20 de julho, 

distribuídos conforme abaixo:  

REFEIÇÃO 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 

CAFÉ DA 

MANHÃ 
- X X X X X X 

ALMOÇO - X X - X X X 

JANTAR X X X - X - - 

Obs: os campos marcados com ‘’x’’ corresponde a refeição ofertada no dia, já os campos com ‘’-’’ referem-se 

aos dias que não terão a refeição listada na coluna. 

7.3. O direito às refeições não é acumulativo, portanto, caso o participante deixe de 

fazer alguma refeição, não terá o direito de resgatá-la em um momento posterior. 

7.4. Fica acordado que o jantar da sexta-feira (19/07/2019), será oferecido aos 

congressistas que optarem por não participar da programação cultural do dia, 

permanecendo nos compartimentos da UESC. 



7.5. Os congressistas que participarem da programação cultural de sexta-feira, terão  

opções de  alimentação no local, a um preço acessível, respeitando a dieta e/ou 

restrições alimentares dos mesmo. 

8. ACOMODAÇÕES 

8.1. As acomodações são apenas destinadas aos participantes que adquiriram o 

pacote de não residente no ato de inscrição do evento. 

8.2. Será disponibilizado à opção de dormitório camping ou sala no ato da 

inscrição. 

8.3. O ENECO apenas se responsabiliza por ceder o local para a instalação, sendo 

o congressista responsável por trazer todos os itens que julgar necessário para sua 

estadia, como por exemplo: barraca, colchão, travesseiro, lençóis, extensão elétrica, 

etc. 

8.4. NÃO é permitida, em hipótese alguma, a permanência de pessoas não 

pertencentes ao evento dentro dos alojamentos. 

8.5. Não é permitida a troca, durante o evento, do local escolhido para 

acomodação pelo congressista. 

8.6. Serão PROIBIDOS o uso de equipamentos de som e a realização de festas nos 

locais de alojamento. 

9. RESPONSABILIDADE DO INSCRITO: 

9.1. Os materiais de uso pessoal são de responsabilidade do congressista, como por 

exemplo: toalha, cobertor, sabonete, shampoo, cremes, pasta e escova de dentes, 

entre outros itens. 



9.2. O ENECO NÃO se responsabiliza pela perda, roubo, extravio ou danos 

materiais e/ou financeiros dos congressistas. 

9.3. A manutenção e limpeza das acomodações, durante o evento, são de total 

responsabilidade do congressista. 

10. DAS DELEGAÇÕES DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS DELEGADOS: 

10.1. Os Delegados deverão no ato da inscrição, atentar-se ao preenchimento de 

um questionário que estará disponível no site: enecoilheus.com, devendo os mesmos 

enviá-lo juntamente com a cópia do seu respectivo CPF e RG para o e-mail: 

infraestrutura.enecoilheus@gmail.com. 

10.2. Os chefes de delegação deverão assinar no dia do credenciamento, um termo 

por escrito se responsabilizando pelo contato direto com qualquer um dos membros 

de sua delegação durante o evento, sob pena de descredenciamento imediato. 

10. 3. Em um mesmo Campus de uma Instituição de Ensino não pode haver mais de 

um Chefe de delegação. 

10.4. Um Chefe de Delegação pode estar responsável por mais de uma 

Universidade (desde que não haja chefe de delegação inscrito para referida 

Universidade), conforme solicitação através do email: 

infraestrutura.enecoilheus@gmail.com e mediante prévia autorização da comissão 

organizadora. 

10.5. Caso uma delegação tenha 25 inscritos com pagamento confirmado até a 

data do fim de venda das inscrições, o delegado será isento do pagamento, tendo 

o valor da sua inscrição estornado (descontando as taxas administrativas e a taxa 

da FENECO) após o fim do período do evento. 

1.6. Se, até o fim das inscrições, o Chefe de Delegação não conseguir 25 

congressistas na sua delegação, ele deverá arcar com os custos da sua inscrição. 
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10.7. É obrigação de todo Chefe de Delegação inscrito participar da reunião com 

os Chefes e a Comissão Organizadora que acontecerá durante o evento. 

10.4. O acobertamento por parte de delegados e/ou delegações de vandalismos 

ou qualquer violação ético-disciplinar previstos neste regulamento, será considerado 

como justa causa para descredenciamento do delegado e/ou de toda a sua 

delegação. 

10.5. É de responsabilidade do Chefe de Delegação nomear um Chefe Substituto 

para sua delegação e certificar a presença do mesmo no evento caso algum 

imprevisto aconteça que não o permita orientar seus congressistas. 

11. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

11.1. A coleta dos dados pessoais através da inscrição do congressista no ENECO 

tem por finalidade a organização, preparação e realização do evento. Portanto, ao 

inscrever-se e fornecer os dados pessoais, o inscrito declara: 

● Conhecer e concordar com o tratamento dos seus dados pessoais pelo 

ENECO, nos termos e para os efeitos aqui descritos; 

● Que seus dados e informações prestadas são verdadeiras, completas e 

exatos, sendo que a omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos são de 

única e inteira responsabilidade do mesmo, assumindo o ENECO que os 

dados recolhidos foram inseridos pelo respectivo titular ou sua recolha foi 

autorizada pelo mesmo; 

● Conhecer que poderão ser gravadas imagens e sons, através de vídeos e 

fotografias, durante as atividades do evento, mediante uma equipe 

destinada para tal; 

● Autorizar o ENECO a proceder, a título gratuito, à gravação, captação de 

vídeos e fotografias e posterior utilização/divulgação no seu formato original 

ou com as alterações ou adaptações que se revelem necessárias, para 

divulgação e promoção das demais ações do ENECO, por quaisquer meios 

ou em quaisquer suportes, sem limite temporal, em sites da internet, cartazes, 

publicações, apresentações ou outro material promocional, organização de 



eventos e sessões informativas, atualmente existentes ou que venham a ser 

desenvolvidos e implementados no futuro; 

● Autoriza o ENECO a compartilhar dados de contatos com eventuais 

parceiros, patrocinadores e apoiadores para fins comerciais, institucionais e 

de comunicação. 

11.2. Todas as informações pessoais informadas ao Encontro Nacional de 

Estudantes de Economia serão tratadas de acordo com a lei da Proteção de 

Dados Pessoais, aprovada pela Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 e Decreto 

8.771 de 11 de maio de 2016. 

11.3. Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao titular dos dados, o direito 

de acesso, retificação e atualização dos seus dados pessoais, diretamente ou 

mediante pedido por escrito dirigido ao ENECO e enviado para o e-mail: 

enecoilheus2019@gmail.com. 

11.5. Não é permitida a entrada de acompanhantes não inscritos nos locais do 

evento. 

12. DESCREDENCIAMENTO DO CONGRESSISTA 

12.1. Cabe ao congressista respeitar todas as regras previstas neste Termo, caso 

contrário, poderá ser submetido a penalidades, que a depender do grau da 

violação poderá resultar em uma suspensão ou exclusão do congressista no evento. 

12.2. É PROIBIDO, durante a realização do evento, implicando no 

descredenciamento IMEDIATO do congressista: 

● O porte de objetos que inferem riscos a terceiros, como por exemplo: objetos 

pontiagudos, cortantes ou perfurantes; armas de fogo ou armas brancas; 

fogos de artifício; objetos de vidro; substâncias inflamáveis ou corrosivas; 

● Uso, porte e/ou comercialização de entorpecentes e drogas ilícita em 

qualquer ambiente da universidade; 

● Qualquer tipo de danificação ao patrimônio; 



● A agressão, de QUALQUER NATUREZA, a trabalhadores, organizadores, 

congressistas e transeuntes presentes nos locais do evento. 

13. CERTIFICADOS 

13.1. Os certificados de participação no ENECO 2019 e de ouvintes nos minicursos 

serão enviados para os e-mails cadastrados pelos congressistas no ato da inscrição, 

sem nenhum custo adicional para o congressista.  

13.2. A coordenadoria de comunicação tem o prazo de até 30 dias após a 

realização do evento para enviar os certificados,  em caso de dúvidas ou 

reclamações entrar em contato através do e-mail: enecoilheus2019@gmail.com.  

13.3. Terão direito aos certificados de participação ao ENECO 2019 e de ouvinte 

aos minicursos ofertados, os congressistas que obtiverem no mínimo 75% de presença 

na programação acadêmica do evento. 

14. INFORMAÇÕES GERAIS 

14.1. Este Termo poderá ser alterado pela organização do evento sem aviso prévio, 

portanto, é dever do inscrito acompanhar regularmente o site e/ou mídias sociais do 

encontro para manter-se informado. 

14.2. O congressista assume plena responsabilidade civil e financeira por sua 

conduta durante o período do evento e isenta a Comissão Organizadora de 

qualquer responsabilidade por suas ações. 

 


