
Normas CONBEA 2014 

Inscrições: 

Podem se inscrever como membros da SBEA os associados devidamente em dia com a anuidade até 

o momento da inscrição no evento. 

Somente os trabalhos dos autores-apresentadores que efetuarem o pagamento de suas inscrições no 

evento até 1
o
-junho-2014 serão publicados no Livro (trabalhos completos) e/ou nos Anais (resumos 

expandidos). 

Serão aceitas inscrições nas categorias de Estudantes os matriculados em cursos de Graduação ou 

de Pós-Graduação, nas áreas correlatas à Engenharia Agrícola, sendo obrigatório o envio de 

documento comprobatório emitido pela Instituição de Ensino. 

 

Após 13-julho-2014, as inscrições serão realizadas somente no local do Congresso. 

 

O acesso às dependências do local do evento será permitido apenas aos inscritos que efetivaram o 

pagamento de suas inscrições, não sendo permitida a entrada de acompanhantes. 

 

Cancelamento:  

O Cancelamento da Inscrição poderá ser realizado até 30 dias corridos antes do início da 

realização do evento, mediante retenção de 30% do valor total. 

Até 15 dias corridos antes do início da realização do evento, é permitida a substituição do 

participante desde que solicitada via e-mail sbea@sbea.org.br pelo responsável da inscrição, 

informando os dados completos do respectivo substituto. Somente haverá substituição de 

participantes quando pertencerem à mesma categoria de inscrição (estudante de graduação, 

estudante de pós-graduação ou profissional) e situação (Membro ou Não Membro da SBEA). 

 

Não haverá reembolso no caso de não comparecimento ao evento. 

 

Prazos: 

- Até 30 dias antes do evento: devolução de 70% do valor pago; 

- Até 15 dias antes do evento: devolução de 50% do valor pago; 

- Inferior a 15 dias antes do evento: não haverá devolução de valores pagos. 

 

Inscrições para Grupos de Estudantes de Graduação: 

Será concedido desconto de 10% para grupo de 10 estudantes de Graduação da mesma Instituição 

de Ensino.  

Somente serão aceitas inscrições nesta categoria os integrantes cujo grupo esteja dentro da mesma 

situação: Membros ou Não Membros da SBEA. 

Os membros do grupo não poderão ser substituídos após realizada a inscrição. 

O pagamento da inscrição do grupo deverá ser feito no valor total, sendo que apenas uma pessoa do 

grupo será responsável pelo contato com a Secretaria. 

Deverá ser enviada para a secretaria da SBEA (sbea@sbea.org.br) a relação dos alunos, contendo 

nome e e-mail juntamente com o comprovante do pagamento no valor total, bem como atestado de 

matrícula em cursos nas áreas correlatas à Engenharia Agrícola, emitido pela Instituição de Ensino. 
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Pagamentos 

A Associação Brasileira de Engenharia Agrícola (SBEA), promotora do Congresso Brasileiro de 

Engenharia Agrícola, disponibiliza as seguintes opções de pagamento de inscrição: 

 

- Depósito ou Transferência Bancária (Banco do Brasil - Agência 0269-0/ Conta Corrente 28109-3); 

O comprovante de depósito ou transferência bancária deverá ser obrigatoriamente enviado para: 

E-mail: conbea.sbea@gmail.com 

 

- Boleto Bancário e Cartão de Crédito por meio do Pag Seguro (link), e 

  

- * Notas de Empenho emitidas por Instituições Públicas (Federais, Estaduais e Municipais). 

 

Para tanto, há duas datas possíveis para efetivação do pagamento:  

- Antecipada (até 1
o
-junho-2014) para garantir a publicação dos trabalhos aprovados para 

apresentação no evento, com valores diferenciados, e  

- 2-junho até 13-julho-2014, com valores atualizados; após essa última data, o pagamento somente 

poderá ser realizado no evento, por meio de cheque ou dinheiro. 

 

* A SBEA aceita Notas de Empenho desde que as mesmas atendam aos seguintes critérios: 

 

- Em caso de inscrição antecipada, a mesma deve ser emitida até a data limite estabelecida pelo 

evento (1
o
-junho-2014), e 

- após 1
o
-junho-2014, serão aceitas somente até 30 dias antes do início do evento (27-junho-2014), 

seguindo os valores constantes na Tabela de Inscrição. 

Isso se deve aos procedimentos burocráticos necessários para a liberação das verbas pelas 

Instituições a fim de efetivar o pagamento das inscrições antes do início do evento. Esclarecemos 

que, se o recurso referente à Nota de Empenho não for creditado até 13-julho-2014, a inscrição do 

beneficiário ficará pendente de pagamento, devendo o mesmo efetuar o referido pagamento no local 

do evento. Tão breve o crédito por parte da Instituição ocorra, o valor pago pelo inscrito no local do 

evento será ressarcido. Notas de empenho emitidas em desacordo com essas normas serão 

desconsideradas. 

Salientamos que essas normas foram elaboradas com o intuito de beneficiar ambas as partes 

interessadas, tratando-se de procedimentos internos da organização do evento, deixando ao 

participante a escolha das opções de pagamento. Lembrando que, independentemente da opção 

escolhida, os procedimentos acima deverão ser atendidos. 

Informamos que o evento não abrirá exceções. 

 

Trabalhos 

 

- Somente o autor-apresentador poderá submeter trabalhos no sistema do evento; 

 - Cada autor-apresentador poderá submeter e apresentar até três trabalhos, sendo um por dia; 

- Serão recebidos pelo sistema de submissão, até 16-fevereiro-2014, apenas os resumos simples de 

até 200 palavras (Título em Português; Autores e Coautores / Instituições; Resumo - 200 palavras e 

Palavras-Chave (3) - Título em Inglês; Autores e Coautores / Instituições; Abstract - 200 palavras e 

Keywords (3); 

- Após a avaliação pela Comissão Científica, será disponibilizada na área reservada do autor a 

primeira carta de “aceite condicional”, classificando os resumos em oral (trabalho completo - de 6 a 
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10 páginas) ou pôster (resumo expandido - até 4 páginas) a serem confeccionados pelos autores e 

depositados no sistema através de upload; 

O aceite definitivo “aceite final” será condicionado à entrega da versão final do trabalho no prazo 

estipulado pela organização (21-abril-2014), devendo ser acatadas todas as correções efetuadas pela 

Comissão Científica, bem como à indicação da modalidade de apresentação (Oral ou Pôster). 

Lembramos que, embora o autor tenha a opção de escolher a forma de apresentação ao submeter o 

resumo simples (200 palavras), a decisão quanto à classificação da modalidade de apresentação é 

feita pela Comissão Científica; 

 - Somente serão publicados nos CDs (Livro e Anais), os trabalhos cujo autor-apresentador efetuar o 

pagamento da inscrição até 1
o
-junho-2014; 

- Informamos que os únicos documentos emitidos pela secretaria do CONBEA são: Certificado de 

participação para os inscritos que efetivaram sua presença no evento, e Certificado de apresentação 

em nome do autor-apresentador de trabalhos. 

 

Programação 

 

O credenciamento local, bem como a retirada de materiais para as atividades serão no período das 

14h às 17h, sendo as atividades da grade de programação a partir das 19h do dia 27-julho-2014 

(domingo). 

  
Os palestrantes e temas deste evento são confirmados durante a fase de estruturação do projeto. 

Contudo, substituições, alterações ou cancelamentos de palestrantes e temas podem ocorrer 

decorrentes de caso fortuito e/ou força maior. Dessa forma, o CONBEA reserva-se o direito de 

alterar o programa do evento. Qualquer substituição será divulgada em nosso site assim que 

possível. 

 


