O presente edital tem como objetivo expor as regras e condições para a participação do XII
Workshop de Medicina da Famerp, evento este realizado pelo Centro Acadêmico Euryclides
Zerbini – CAEZ nos dias 09 e 10 de junho de 2018, das 07h às 18h.
1. Disposições Gerais
1.1. O evento é destinado para jovens com o interesse de conhecer a Faculdade de
Medicina de São José do Rio Preto – Famerp e a rotina do estudante de medicina.
1.2. O evento consiste em palestras com estudantes e professores da Famerp e oficinas
práticas com temas variados.
1.3. Está incluso no ingresso camiseta do XII Workshop de Medicina da Famerp, pasta,
caneta e dois lanches, um no período da manhã, outro à tarde. Não nos
responsabilizaremos pelo almoço.
2. Das vagas
2.1 Serão disponibilizadas 550 (quinhentas e cinquenta) vagas
2.1.1 São 520 (quinhentas e vinte) vagas integrais no valor de R$100,00 (cem
reais)
2.1.2 São 20 (vinte) vagas destinadas a alunos do Cursinho Ingresso da
Famerp no valor de R$60,00 (sessenta reais)
2.1.3 São 10 (dez) vagas inclusivas sem custo destinadas a alunos do Ensino
Médio de escolas públicas, conforme as condições da sessão do edital
“Das Vagas Inclusivas”
3. Das Vagas inclusivas
3.1. As vagas são destinadas a alunos do Ensino Médio de Escolas Públicas e serão
escolhidas através de um sorteio.
3.2. Os candidatos interessados a concorrer às Vagas Inclusivas devem enviar uma foto
do documento de identidade (RG) e uma foto da carteirinha de estudante ou de
uma
declaração
de
matrícula
e
frequência
para
o
email
workshopfamerp@gmail.com no período de 23 de abril de 2018 a 04 de maio de
2018.
3.3 O sorteio será feito através do site RANDOM.ORG no dia 04 de maio de 2018 e o
resultado será divulgado no mesmo dia na página do Workshop de Medicina no
Facebook (https://www.facebook.com/workshopmedicinafamerp).
4. Das Vendas
4.1 O participante poderá realizar sua inscrição online ou presencialmente.
4.1.1 As vendas online poderão ser feitas no link presente no site
www.workshopfamerp.com. O pagamento pode ser feito tanto no
cartão de crédito ou por boleto bancário. O período de inscrição online
é de 09 de abril de 2018 a 28 de maio de 2018. O valor do pedido online
é acrescido de uma taxa de conveniência do site.

4.1.2 As vendas presenciais serão disponibilizadas de acordo com a data
divulgada
na
página
do
Facebook
(https://www.facebook.com/workshopmedicinafamerp). Os pontos de venda
são: Centro Acadêmico Euryclides Zerbini (CAEZ), Curso All Win e Colégio
Invictus. As vendas presenciais estão sujeitas à disponibilidade de ingressos no
local. Vendas somente em dinheiro.
4.1.3 As vagas destinadas aos alunos do Cursinho Ingresso terão venda exclusiva
presencialmente na coordenadoria do cursinho. Vendas somente em dinheiro.
4.2 Não será devolvida qualquer quantia após a confirmação de pagamento.
4.3 Mudança de dados ou transferência de inscrição deve ser feita entrando em contato
com a Comissão Organizadora pelo email workshopfamerp@gmail.com.
5. Do Evento
5.1 O evento tem como objetivo divulgar e apresentar o ambiente de um acadêmico de
Medicina na Famerp.
5.2 O evento conta com atividades teóricas e práticas bem descritas no site
www.workshopfamerp.com.
5.3 Não recomendamos o evento para alunos que não estão no Ensino Médio. O evento
é livre para alunos de qualquer graduação e profissionais formados de qualquer área.
5.4 O valor cobrado de acompanhantes de grupos ou professores de colégios/cursos
será avaliado pela Comissão Organizadora do Workshop.
5.4 O evento não disponibiliza certificado de horas complementares.
5.5 Estão inclusos no ingresso as palestras e oficinas práticas, lanches da manhã e da
tarde, camiseta do Workshop e pasta com papel e caneta. Não está incluso almoço.
5.6 O Centro Acadêmico Euryclides Zerbini não se responsabiliza por qualquer ocorrido
fora das atividades e estações do Workshop.
5.7 Não é permitido em nenhuma circunstância fotografar e/ou divulgar fotos das peças
anatômicas presentes nos espaços do Workshop.
5.8 Qualquer dano material às instalações da Famerp deve ser arcado pelo participante
que cometeu o mesmo.
6. Ademais, entrar em contato com a Comissão Organizadora pelo email
workshopfamerp@gmail.com ou no Centro Acadêmico Euryclides Zerbini pelo telefone
(17) 3227-4847.

