Orientações para pagamento das inscrições
Todos os autores devem pagar a inscrição: no caso de falta de pagamento
de algum dos autores, o trabalho será retirado do evento.
Para fazer o pagamento de sua inscrição no evento, acesse sua área no sistema em
http://www.automacaodeeventos.com.br/enebio2014/inscricao/index.asp

Faça login com seu e-mail e sua senha e clique em “inscrição”.

Escolha a categoria de pagamento de sua inscrição:

Preencha também os dados para o recibo e clique em “salvar”.

Repare que há uma opção para trazer o endereço que você já preencheu na inscrição.
No caso de recibo, o “Documento Sacado” é seu número de CPF.

Os valores de inscrição têm grande desconto para associados da SBEnBio, pode ser
interessante pagar a anuidade ou fazer sua filiação antes de pagar a inscrição no
evento. Infelizmente, devido a questões fiscais, não é possível gerar um boleto único
para pagamento da filiação/anuidade da SBEnBio e da inscrição no evento, sendo
necessário que sejam feitos os dois processos separadamente.
Não deixe para pagar a anuidade da SBEnBio na última hora, pois o sistema leva
cerca de dois dias (depois do pagamento do boleto da anuidade) para reconhecer o
sócio em dia e permitir o pagamento da inscrição no evento com desconto para sócios.
Para
fazer
nova
filiação
e
atualizar
seu
cadastro,
acesse
http://www.eventoexpress.com.br/sigassociados/sbenbio/associados/index.asp?socId=1

Mesmo se você já é associado (e ainda não pagou a anuidade de 2014), acesse o
sistema de filiação on line e escolha a opção “nova filiação”, que permitirá o
recadastramento dos dados de associado e dará acesso à geração de boleto para
pagamento da anuidade 2014.
Categorias de Associados:
Categoria de Associado

Valor em R$

PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR

90,00

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

40,00

ESTUDANTE DE PÓS-GRADUAÇÃO E
OUTROS PROFISSIONAIS
ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO OU DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
INSTITUIÇÃO

40,00
30,00
90,00

Caso você tenha optado por uma categoria do grupo “Sócio” e não estiver com a
anuidade 2014 paga e já compensada no sistema, você receberá a seguinte
mensagem:

Nesse caso, atualize sua anuidade na SBEnBio e depois retorne para fazer o
pagamento da inscrição no evento. Lembre-se de que o sistema leva cerca de dois dias,
a partir do pagamento do boleto, para fazer a compensação e mudar seu status no
sistema para “associado com anuidade em dia”. Aguarde e depois volte ao sistema de
inscrições para gerar o boleto.

Depois, volte ao menu principal e clique em “pagamentos” para gerar o boleto que deve ser
pago em qualquer banco ou caixa eletrônico.

Para gerar o boleto, clique no ícone na última coluna dos dados (Pagto):

