
 

Prezada(o)s participantes, 

Para confirmar sua participação no evento e efetuar o pagamento, você           
deve entrar no sistema Galoá pelo link       
https://registration.galoa.com.br/br/realm/sediarjise-2020. 
 
ATENÇÃO: Mesmo as categorias de participantes não pagantes, como         
estudantes de graduação (ouvintes ou ouvintes e participantes de         
mini-cursos), ou como os coordenadores de simpósio (participantes ou         
não como audiência em mini-cursos) deverão se inscrever neste         
sistema, para a escolha de mini-cursos e a geração dos certificados.  
 
No sistema Galoá, você vai preencher alguns dados, como nome,          
endereço, documento e instituição no item “perfil”. 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: 
 
Expositoras(es) de comunicação oral pós-graduadas(os),doutoras(es) 
e mestras(es) – R$300,00* 

Expositoras(es) de comunicação oral pós-graduadas(os),doutoras(es) 
e mestras(es) + mini curso – R$350,00 

Expositoras(es) estudantes de pós-graduação (Apresentar 
comprovante de matricula no credenciamento) – R$150,00 

https://registration.galoa.com.br/br/realm/sediarjise-2020


Expositoras(es) estudantes de pós-graduação + mini-curso 
(Apresentar comprovante de matricula no credenciamento) – 
R$200,00 

Ouvintes – R$50,00 

Combo (ouvinte + minicurso) – R$80,00 

Estudantes de graduação ouvintes (Apresentar comprovante de 
matricula no credenciamento) – gratuito 

Estudantes de graduação ouvintes + minicurso (Apresentar 
comprovante de matricula no credenciamento) – gratuito 

Coordenadoras(es) de Simpósio Temático – gratuito 

Coordenadoras(es) de Simpósio Temático + minicurso – gratuito 

 

* VALORES ATÉ 16 DE MARÇO  

(depois conforme a tabela disponível no site 
http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/datas-importantes/ ) 

 
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, no link em        
http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/minicursos/   
 
No sistema Galoá, você encontrará as seguintes opções: 
 
 
1. Mini-curso 1: Frans van Eemeren (University of Amsterdam, 
Holanda) 

2. Mini-curso 2: Rui Alexandre Grácio (Universidade do Minho, 
Portugal) 

3. Mini-curso 3: José Luiz Fiorin (Universidade de São Paulo, Brasil) 

4. Mini-curso 4: Jacyntho Lins Brandão (Universidade Federal de Minas 
Gerais, Brasil) 

5. Mini-curso 5: Débora Massmann (Universidade Federal de Alagoas, 
Brasil) & Isadora Machado (Universidade Federal da Bahia, Brasil) 

http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/datas-importantes/
http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/minicursos/


6. Mini-curso 6: Mariano Dagatti (Universidad de Buenos Aires, 
Argentina) 

7. Mini-curso 7: Sylvia de Chiaro (Universidade Federal de 
Pernambuco, Brasil) 

8. Mini-curso 8: Constanza Padilla (Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina) 

9. Mini-curso 9: Julia Zullo (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

10. Mini-curso 10: Alfredo Lescano (Université de Toulouse, França) 

11. Mini-curso 11: Thierry Guilbert (Université de Picardie Jules Verne, 
França) 

12. Mini-curso 12: Evandra Grigoletto & Fernanda S. Galli 
(Universidade Federal de Pernambuco, Brasil) 

13. Mini-curso 13: Lucimar Luiza Ferreira & Judite Gonçalves 
Albuquerque (Universidade Estadual do Mato Grosso, Brasil) 

14. Mini-curso 14: Jorge Viana Santos e Adílson Ventura da Silva 
(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil) 

 
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 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". Veja o círculo          
vermelho no print abaixo da página do sistema Galoá:  
 



 
 
 
Obrigada pela sua participação no V SEDiAR e na III JISE. 
Nos vemos em agosto! 
 
  


