
 

PREZADXS PARTICIPANTES DA III JISE 2021 

 

A plataforma Galoá do nosso evento de 2021 está no ar, no endereço : 

 

https://registration.galoa.com.br/br/realm/jise-2021 

 

Esta plataforma permite : 

• àquelxs que ainda não realizaram o pagamento das suas inscrições imprimirem seu 

boleto e realizarem o pagamento até 01/03/2021; 

 

• àquelxs que querem participar como ouvintes e de um minicurso, fazerem sua 

inscrição e, no caso de serem pagantes, imprimirem seu boleto e pagarem até 

01/03/2021. 

 

IMPORTANTE ! 

1. O login e a senha para esta plataforma continuam os mesmos utilizados para a 

plataforma anterior, que contemplava o evento de 2020. Os dados dos 

partipantes estão preservados.  

 

2. Aquelxs que se inscreveram em mini-cursos que foram cancelados serão 

consultados na primeira semana de fevereiro por e-mail e informarão o novo 

mini-curso de sua escolha. As informações sobre os mini-cursos estão aqui no 

site.  

 

https://registration.galoa.com.br/br/realm/jise-2021


 

 

VALORES 

Os valores não foram reajustados. Mantivemos os valores da última data de valores 

pagos, tendo em conta as dificuldades que a pandemia impôs a muitxs de nós e a 

próximxs a nós. Também respeitamos todos os pedidos de cancelamentos feitos em 

2020, e realizamos a devolução de valores pagos, arcando com as taxas de reembolso, 

uma vez que entendemos como plenamente justificáveis os imprevistos da mudança 

do evento e sobretudo da mudança de nossas vidas neste tempo de pandemia.  

 

 

    
Até 
01/03/2021 

Expositoras(es) pós-
graduadas(os),doutoras(es) e 
mestras(es) não inscritos 
como alunos em cursos de pós-
graduação 

R$ 350,00 

Expositoras(es) estudantes de 
pós-graduação e graduação 
com IC 

R$ 200,00 

Ouvintes R$ 70,00 

+ Minicurso + R$ 70,00 

Combo (ouvinte + minicurso) R$ 100,00 

Estudantes de graduação 
ouvintes (com ou sem 
minicurso) 

gratuito 

Coordenadores de Simpósio 
(expositores ou não, com ou 
sem mini-curso) 

gratuito 

 

 

  



 

PERCURSOS PELA PLATAFORMA GALOÁ : 

Link :  
https://registration.galoa.com.br/br/realm/jise-2021 

 
1. Participantes inscritxs que JÁ ESTÃO REGISTRADXS na plataforma Galoá mas ainda não pagaram 

sua inscrição : 

• Acesse a plataforma pelo link acima ; 
• Use o seu login e senha já registrados ; 
• Confira seus dados e avance no passo-a-passo (perfil→perguntas 

adicionais→inscrição→(minicurso)→pagamento) ; 

• Ao final, selecione a opção « pagamento » , clique sobre o boleto e o imprima.  
• Realize o pagamento. 
• Após o pagamento, você receberá um e-mail de confirmação da efetivação da sua inscrição. 

 

2. Participantes inscritxs que NÃO ESTÃO REGISTRADXS na plataforma Galoá e ainda não pagaram 

sua inscrição : 

• Acesse a plataforma pelo link acima ; 
• Crie seu login e senha; 
• Preencha seus dados à medida que avance no passo-a-passo(perfil→perguntas 

adicionais→inscrição→(minicurso)→pagamento) ; 

• Se for se inscrever em minicurso, escolha o mini-curso de que quer participar ; 
• Em seguida, selecione  a opção « pagamento » , clique sobre o boleto e o imprima.  
• Realize o pagamento. 
• Após o pagamento, você receberá um e-mail de confirmação da efetivação da sua inscrição. 

 
3. NOVXS PARTICIPANTES PAGANTES que querem se inscrever como OUVINTES ou  querem se 

inscrever como ouvintes e participar de MINICURSOS :  

• Acesse a plataforma pelo link acima ; 
• Crie seu login e senha; 
• Preencha seus dados à medida que avance no passo-a-passo (perfil→perguntas 

adicionais→inscrição→(minicurso)→pagamento) ; 

• Se for se inscrever em minicurso, escolha o mini-curso de que quer participar ; 
• Em seguida, selecione  a opção « pagamento » , clique sobre o boleto e o imprima.  
• Realize o pagamento. 
• Após o pagamento, você receberá um e-mail de confirmação da efetivação da sua inscrição. 

 

4. NOVXS PARTICIPANTES NÃO PAGANTES (ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO) que querem se inscrever como OUVINTES ou  querem se inscrever como ouvintes e 

participar de MINICURSOS :  

• Acesse a plataforma pelo link acima ; 
• Crie seu login e senha; 
• Preencha seus dados à medida que avance no passo-a-passo passo (perfil→perguntas 

adicionais→inscrição→(minicurso)→pagamento) ; 

• Se for se inscrever em minicurso, escolha o mini-curso de que quer participar ; 
• Por último, selecione  a opção « pagamento » ; a confirmação será no próprio sistema Galoá, com a 

frase: "O total do seu pedido é zero, e por isso nenhum pagamento é necessário". 

https://registration.galoa.com.br/br/realm/jise-2021


 

RELEMBRANDO O PASSO-A-PASSO NA PLATAFORMA GALOÁ : 

 

Ao acessar a plataforma Galoá, você colocará seu login e senha já registrados, 

ou, se é novo na plataforma do evento (2020 ou 2021), vai criar seu login e sua 

senha. Será direcionado ao item PERFIL, no qual vai preencher alguns dados, 

como nome, endereço, documento e instituição. Nessa etapa, caso sua 

instituição não esteja cadastrada, escolha o item “cadastre sua instituição”, 

escreva o nome da instituição, instituto e departamento e clique em 

“adicionar”. Depois de completar esse item, você será direcionado a 

PERGUNTAS ADICIONAIS. Nesse item, você confirmará seu nome tal como será 

publicado no certificado de participação no evento. O terceiro item é 

INSCRIÇÃO. Nele você concordará com os “termos e condições” dessa etapa 

da sua inscrição e escolherá sua categoria de participação. São ao todo 10 

categorias, fique atento: 

1. Expositoras(es) de comunicação oral pós-graduadas(os),doutoras(es) e 
mestras(es) não inscritos como alunos de programas de pós-graduação  

2. Expositoras(es) de comunicação oral pós-graduadas(os), doutoras(es) e 
mestras(es) não inscritos como alunos de programas de pós-graduação + 
mini curso  

3. Expositoras(es) estudantes de pós-graduação ou de graduação com IC  
4. Expositoras(es) estudantes de pós-graduação ou de graduação com IC + 

mini-curso  
5. Ouvintes  
6. Combo (ouvinte + minicurso)  
7. Estudantes de graduação ouvintes  – gratuito 
8. Estudantes de graduação ouvintes + minicurso  – gratuito 
9. Coordenadoras(es) de Simpósio Temático – gratuito 
10. Coordenadoras(es) de Simpósio Temático + minicurso – gratuito 

 

Se você for fazer mini-curso, após clicar em “concluir inscrição”, será 

direcionado para a escolha do seu mini-curso; note que as informações 

completas sobre os mini-cursos estão disponíveis aqui no site do evento. 



 

Se não for fazer mini-curso, você será direcionado para a página de 

PAGAMENTO, para o qual serão direcionados também os participantes que 

forem fazer mini-cursos, após terem selecionado o curso de seu interesse. Os 

não pagantes serão encaminhados para a página de confirmação de conclusão 

do processo. 

No item PAGAMENTO, você deve conferir se a opção de categoria de inscrição 

que você selecionou é a correta e, se for o caso, se o mini-curso que você 

selecionou é aquele da sua escolha. Se você se enganou ao selecionar esses itens, 

clique em "editar" e corrija a seleção. Se estiver tudo certo, escolha sua opção 

de pagamento, por cartão de crédito ou boleto bancário, e pague! Pedimos 

aos residentes no Brasil que paguem via boleto bancário. Os residentes no 

exterior só têm a opção de cartão de crédito.  

Após o pagamento, você receberá um e-mail de confirmação da efetivação da 

sua inscrição. Para as categorias não-pagantes, a confirmação será no próprio 

sistema Galoá, com a frase: "O total do seu pedido é zero, e por isso nenhum 

pagamento é necessário".  

 

Agradecemos pela sua participação na III JISE/2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 


