
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUÍMICA 

REGIONAL AMAPÁ 

SEMANA DO QUÍMICO – 17 A 19 DE JUNHO DE 2019 

______________________________________________________________________________ 

 

REGULAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SEMANA DO QUÍMICO 2019 E IV WORKSHOP 

DA REDE BIONORTE 

 

1. As inscrições para o evento serão realizadas em três momentos: 

a) Por meio do cadastro no site http://abq-ap.org.br/semanadoquimico/areainscricao/ iniciando dia 

20/05/2019 até o dia 09/06/2019. Serão aceitos como forma de pagamento: boleto* ou cartão de crédito*; 

b) As inscrições presenciais iniciarão no dia 10/06 a 14/06/2019; 

c) No dia 17/06/2019 será realizada presencialmente no local do evento (UEAP) até 18h; 

d) Para pagamento presencial será aceito cartão de débito e/ou crédito.  

2. Para inscrições online será confirmada em até 48 horas após o pagamento. A confirmação será enviada para o 

seu e-mail pessoal cadastrado no sistema; 

3. As vagas serão preenchidas por ordem de confirmação de pagamento; 

4. Em caso de submissão de resumo, o inscrito pagará pela submissão do resumo que deverá seguir as normas 

descritas no REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS (disponível em: http://abq-

ap.org.br/semanadoquimico); 

5. O inscrito poderá fazer a inscrição em mais um minicurso, sendo cobrado uma taxa adicional, ver tabela 

abaixo; 

6. Cada inscrito só poderá submeter 01 (um) resumo para o evento; 

7. Somente receberá Certificado o inscrito com presença mínima de 75% no evento; 

8. Não haverá devolução de taxa de inscrição após a mesma ser efetuada; 

9. Os valores e prazos de inscrições estão discriminados na tabela abaixo: 

VALORES DE INSCRIÇÃO* 

R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 50,00 

Palestras 

+ 

Mesa Redonda 

Palestras 

+ 

Mesa Redonda 

+ 

1 (um) Minicurso** 

+ 

Submissão de 1 (um) trabalho*** 

Palestras 

+ 

2 (dois) Minicursos** 

+ 

Submissão de 1 (um) trabalho*** 

*Pagamento via boleto ou cartão será cobrado taxa adicional da operadora; 

** Vagas Limitadas: a escolha dos minicursos deverá ser feita após a confirmação do pagamento na área do inscrição no site: http://abq-

ap.org.br/semanadoquimico/area-de-inscricao-minicurso; 

*** Verificar o item 6 do regulamento das inscrições. 

 

10. Tabela de Inscrição Presencial na sede da ABQ-AP: 

 

 

 

 

 

11. A realização da inscrição implica na aceitação e concordância das condições deste regulamento. 

 

 

 

Período Instituição Horário 

10/06 a 14/06/2019 
ABQ-AP/ UNIFAP 

MARCO ZERO 

9h as 12h 

14h as 17h 

17/06/2019 Local do Evento (UEAP) 14h as 18h 

http://abq-ap.org.br/semanadoquimico/areainscricao/

