EDITAL DE INSCRIÇÕES INCLUSIVAS DO ECEM 2017
1- Todos e todas as estudantes de medicina Cotistas por análise
socioeconômica, Prounistas, ou com renda familiar igual ou inferior a 1,5
salários mínimos por pessoa terão direito a Inscrição Inclusiva no ECEM 2017,
devendo portanto efetuar o pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais)
incluindo programação, alimentação e alojamento no evento.
2- Para comprovar os pré-requisitos para uso da Inscrição Inclusiva, os e as
estudantes deverão enviar documento que comprove tal situação. Servem
como documentos:
2.1 Declaração da instituição de ensino em que conste a situação de
Cotista por análise socioeconômica ou Prounista;
2.2 Declaração do Cadastro Único do Governo (CAD Único para
Programas Sociais);
2.3 ID Jovem, entre outros.
3- Passo a passo das Inscrições Inclusivas:
3.1- Preencher o formulário de inscrição nas Inclusivas até o dia
26/05/2017
clicando
no
seguinte
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsCsAVwKwnOZQom2bMPbub9v
2j8S-WJdvV24TB2eBgnSwbWw/viewform
3.2- Enviar documento de comprovação do cumprimento dos prérequisitos para obtenção da Inscrição Inclusiva para o e-mail
inclusivasecem2017@gmail.com até o dia 26/05/2017
4- No dia 29/05/2017 a Comissão Organizadora divulgará a Listagem de
Estudantes que poderão receber as Inscrições Inclusivas. Só serão
descartados os casos em que o Documento Comprobatório não for enviado ou
que não seja possível identificar a condição de vulnerabilidade
socioeconômica.
5 - A Comissão Organizadora receberá recursos até o dia 31/05/2017 e após
parecer final da DENEM não haverá mais recurso. A DENEM se reserva o
direito de não aceitar documentos que pareçam fraudados.
6- Após a divulgação da listagem dos e das estudantes que podem fazer uso
da Inscrição Inclusiva, a pessoa beneficiada deverá efetuar o Depósito do valor
de R$100,00 (cem reais) na Conta da DENEM especificada abaixo, entre os
dias 01 a 10 de junho de 2017, e enviar o comprovante de depósito para o email inclusivasecem2017@gmail.com
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7- No dia 12/06/2017 a Comissão Organizadora divulgará a listagem das
inscrições efetivadas com sucesso.

8- Os recursos dessa fase da Inscrição Inclusiva serão recebidos até o dia 14
de junho de 2017, após essa data não caberão mais recursos.
9 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora em
consonância com as deliberações dos espaços democráticos da DENEM.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2017.
Comissão Organizadora do ECEM 2017

