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Orientações para inscrição no 3º Congresso UFU de Contabilidade 

 

As orientações a seguir são para as inscrições tanto de participantes no 3º Congresso UFU 

(tópico 1), quanto para os participantes do consórcio doutoral (tópico 2). 

1. Participantes do 3º Congresso UFU de contabilidade 

Deve-se inscrever no congresso pelo menos um dos autores de cada trabalho aprovado. Constarão 

nos anais do evento apenas os trabalhos apresentados. 

Os participantes do congresso podem ser dos seguintes tipos:  

Tipo de participante Até 24/08/2019 Até 17/09/2019 

Graduação (todos, inclusive UFU) 80,00 100,00 

Pós-graduação 120,00 150,00 

Docentes e profissionais 250,00 300,00 

Avaliadores 120,00 150,00 

Prazos: 

 Início das inscrições: 01/03/2019 

 Final das inscrições dos autores com trabalhos aprovados: 24/08/2019 

 Final das inscrições dos demais congressistas, sem trabalhos aprovados: 17/09/2019  

Link para as inscrições no 3º Congresso UFU de Contabilidade: 

https://sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento=444 

Ao clicar no link, o participante será direcionado para o ambiente da Fundação de Apoio Universitário 

(FAU). Nesse link, deverá ser feito o acesso utilizando cadastro de eventos anteriores, ou novo 

cadastro (nesse caso, marcar a opção “Primeiro acesso”). 

 

Após acessar o sistema, o usuário deve selecionar a sua opção de inscrição: 

https://sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento=444
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Atenção. Não será possível alterar a opção selecionada posteriormente. 

Após informar os dados do cadastro, e informar a categoria do participante, ao visualizar a ficha de 

inscrição, o participante deverá clicar na opção “Gerar Boleto”, no canto esquerdo da tela. Após a 

geração do boleto, esse deverá ser pago em qualquer agência bancária. 

 

Atenção. A inscrição apenas será efetivada após o pagamento do boleto. 
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2. Participantes do Consórcio Mestral e doutoral 

Todos os participantes do consórcio mestral e doutoral deverão realizar uma inscrição específica. 

Assim, mesmo que tenha sido inscrito como participante no 3º congresso UFU de Contabilidade, caso 

queira participar do consórcio mestral e doutoral, será necessária uma nova inscrição. 

 Início das inscrições no consórcio: 01/03/2019 

 Data final para inscrição no consórcio: 17/09/2019 

Tipos de inscrições: 

Tipo de participante Orientação Valor 

Participantes no consórcio mestral e doutoral, com 

apresentação de trabalhos (inscritos ou não no 

congresso) 

Devem selecionar essa opção os participantes 

cujos trabalhos foram aprovados pela comissão 

para debates no consórcio. 

50,00 

Participantes no consórcio mestral e doutoral, sem 

apresentação de trabalhos (não inscritos no 

congresso) 

Opção para os participantes que irão assistir e 

participar dos debates dos trabalhos. Exclusiva 

para participantes do consórcio que não estão 

inscritos no 3º congresso. 

40,00 

Participantes no consórcio mestral e doutoral, sem 

apresentação de trabalhos (inscritos no congresso) 

Opção para os participantes que irão assistir e 

participar dos debates dos trabalhos. Exclusiva 

para participantes do consórcio que estão inscritos 

no 3º congresso. 

30,00 

 

Link para inscrições no Consórcio Mestral e Doutoral:  

https://sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento=450 

Ao clicar no link, o participante será direcionado para o ambiente da Fundação de Apoio Universitário 

(FAU). Nesse link, deverá ser feito o acesso utilizando cadastro de eventos anteriores, ou novo 

cadastro (nesse caso, marcar a opção “Primeiro acesso”).  

 

https://sistemas.fau.org.br/participante/index.xhtml?idevento=450
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Após acessar o sistema, o usuário deve selecionar a sua opção de inscrição: 

 

Atenção. Esta opção de inscrição não será passível de alteração posteriormente. 

Após informar os dados do cadastro, ao visualizar a ficha de inscrição, o participante deverá clicar na 

opção “Gerar Boleto”, no canto esquerdo da tela. Após a geração do boleto, esse deverá ser pago em 

qualquer agência bancária. 

 

Atenção. A inscrição apenas será efetivada após o pagamento do boleto. 

 

 

 

Caso tenham dificuldade, entrar em contato com os organizadores: congressofacic@ufu.br 
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