Certificados

IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS

Os certificados dos inscritos na 15ª Jornada Nacional de Literatura e na 7ª Jornadinha Nacional
de Literatura estão disponíveis para impressão. Para impressão do certificado será solicitada a
senha
disponível no boleto bancário ou
CPF
.

Clique aqui

Pré-Jornada e Pré-Jornadinha

Os certificados da Pré-Jornada e Pré-Jornadinha estão disponíveis para impressão. Para
impressão do certificado será solicitada o seu nome como foi informado na inscrição da 15ª
Jornada e 7ª Jornadinha.

Impressão certificado Pré-Jornada

Impressão certificado Pré-Jornadinha
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Pré-JorNight

Os certificados da Pré-JorNight estão disponíveis para impressão. Para impressão do
certificado será solicitada o seu nome como foi informado na inscrição da Pré-Jor
Night.

Certificados Pré-Jor Night

Inscrições na 15ª Jornada Nacional de Literatura

As inscrições serão realizadas somente pela internet a partir de 1º de abril até o
preenchimento das vagas,
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES
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REIMPRESSÃO DO DOC

Modalidade de inscrições e respectivas taxas

MODALIDADE 1

Inscrições
Inscrição na 15ª Jornada Nacional de Literatura e em mais um dos eventos abaixo: 4º
Encontro Estadual de Escritores Gaúchos - 3º Seminário Internacional de Contadores de
Histórias - 2º Simpósio Internacional de Literatura Infantil e Juvenil - Encontro Internacional de
Bibliotecários e Mediadores de Leitura.

Público

Valor da inscrição

Professores de Educação Básica/ Professores de Ensino Médio

R$ 80,00 (oitenta reais)
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Professores/Pesquisadores de outras IES

R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Professores, funcionários e alunos da UPF*

R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Alunos de Graduação e Pós-Graduação de outras IES

R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Outros profissionais

R$ 120,00 (cento e vinte reais)

*Obs.: Professores, funcionários e alunos da UPF têm 50% de desconto.

MODALIDADE 2 - Inscrições
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Inscrições na 15ª Jornada Nacional de Literatura e no 12º Seminário Internacional de Pesquisa
em Leitura e Patrimônio Cultural.

Público

Valor da inscrição

Participante sem Comunicação

R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Participante com Comunicação

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Obs.: Professores, funcionários e alunos da UPF têm 50% de desconto.

A inscrição só se efetivará após o pagamento do boleto bancário.
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INSCRIÇÕES NA 15ª JORNADA NACIONAL DE LITERATURA PARA ALUNOS E
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Inscrições em um dos palcos de debates da 15ª Jornada Nacional de Literatura.

Período: a partir de 06 de maio de 2013 até completarem-se as vagas.

As inscrições serão realizadas somente pela internet.

O responsável pela inscrição deve preencher todos os dados obrigatórios, caso contrário, não
poderá efetuar a inscrição de alunos e professores.

Para escolas, é indispensável o preenchimento do campo CNPJ.

Taxa de Inscrição
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Escolas públicas: R$ 2,00 (dois reais) por pessoa.

Escolas particulares: R$ 10,00 (dez reais) por pessoa.

Observações:

Número de professores acompanhantes: 1 professor por turma
- Os professores que acompanharem turmas de alunos em mais de um dia pagam uma
única inscrição, mediante preenchimento obrigatório do campo CPF.
- Outros acompanhantes: 2 por turma, mediante o preenchimento do campo CPF.

Inscrições na 7ª Jornadinha Nacional de Literatura
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As inscrições serão realizadas somente pela internet a partir de 06 de maio de 2013 até
completarem-se as vagas.

O responsável pela inscrição deve preencher todos os dados obrigatórios; caso contrário, não
poderá efetuar a inscrição de alunos e professores.

Para escolas é indispensável o preenchimento do campo CNPJ.

Taxa de Inscrição

Escolas públicas: R$ 2,00 (dois reais) por pessoa.
Escolas particulares: R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa.

Observações:

Número de professores acompanhantes:
- 1º a 5º ano: 2 professores por turma
- 6º a 9º ano: 1 professor por turma
- Os professores que acompanharem turmas de alunos em mais de um dia pagam uma
única inscrição, mediante preenchimento obrigatório do campo CPF.
- Outros acompanhantes: 2 por turma, mediante o preenchimento do campo CPF.
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