
 

 

  



 

 

Edital de Isenção de Taxa do Encontro Científico dos Acadêmicos de 
Medicina, Congresso Goiano de Ética Médica e Congresso da Associação 

Médica de Goiás 

Goiânia, 07 de junho de 2019 

O presente edital tem por intuito realizar a disponibilização de isenção nas taxas 
de Inscrição para o 31º Encontro Científico dos Acadêmicos de Medicina, 10º 
Congresso Goiano de Ética Médica e 18º Congresso da Associação Médica de 
Goiás - ECAM / COGEM a ser realizado entre os dias 10, 11 e 12 de outubro de 
2019, em Goiânia, pela Turma 65 de Medicina da Universidade Federal de 
Goiás.  

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O presente edital está previsto de acordo com a Direção do ECAM/COGEM 
2019.  

1.2. As vagas aqui dispostas são destinadas a populações específicas e serão 
distribuídas de acordo com critérios socioeconômicos. 

1.3. Foi constituída uma Comissão Avaliadora como apêndice da Comissão de 
Temas Livres para fim deste edital.  

1.4. Dúvidas sobre este edital deverão ser enviadas para o e-mail: 
ecam.inclusivas2019@gmail.com com assunto do e-mail “DÚVIDAS”. 

1.5. A Diretoria do ECAM/COGEM é soberana, sendo-lhe reservado o direito de 
deliberar e decidir sobre situações não contempladas por este edital.  

 
2. DOS DESCONTOS  

2.1. O valor base sobre o qual incide o desconto é de 2000 reais, correspondente 
ao Valor Integral da Programação do primeiro lote de inscrições.  

2.2. Serão ao todo ofertadas 20 inscrições de subsídio da Diretoria do 
ECAM/COGEM 2019 com isenções INTEGRAL de taxa.  

2.3. Os selecionados serão os com maiores pontuações conforme o item 3 deste 
edital.  

 
3. DA PONTUAÇÃO  

3.1. O candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, preencher o Questionário 
Socioeconômico, no endereço eletrônico https://bit.ly/inclusivasecam2019 

3.2. Os critérios de seleção deste edital contemplarão tanto questões 
econômicas quanto sociais.  

3.3. O formulário socioeconômico online consistirá dos seguintes critérios com 
suas respectivas pontuações:  

critério 1. Localização da Instituição de Ensino Superior:  



 

 

• + 10 pontos: região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste 
• + 8 pontos: estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul  
• + 6 pontos: estado de Goiás e localizada em cidade distante 300 

quilômetros ou mais de Goiânia  
• + 3 pontos: estado de Goiás e localizada em cidade com distância 

menor que 300 quilômetros de Goiânia (exceto região 
metropolitana de Goiânia 

• 0 pontos: Região Metropolitana de Goiânia   

critério 2. Modalidade de ingresso em Instituição de Ensino Superior:  

• + 30 pontos: Ingresso em instituição pública pela reserva de vagas 
para candidato proveniente de escola pública com renda familiar 
bruta igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário-mínimo per capita 
que se autodeclarar Preto, Pardo ou Indígena e/ou seja pessoa 
com deficiência 

• + 25 pontos: Ingresso em instituição pública pela reserva de vagas 
para candidato proveniente de escola pública com renda familiar 
bruta igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário-mínimo per capita 

• + 25 pontos: Bolsista integral PROUNI (Programa Universidade 
para Todos) 

• + 20 pontos: Bolsista integral FIES (Fundo de Financiamento 
Estudantil)/INSTITUCIONAL 

• + 15 pontos: Bolsista parcial PROUNI 
• + 15 pontos: Bolsista parcial FIES/INSTITUCIONAL  
• 0 pontos: NÃO SE APLICA  

critério 3. Bolsa auxílio/social da Instituição de Ensino Superior (IES) 
(moradia, alimentação ou permanência) 

• + 15 pontos: recebe bolsa auxílio/social da IES  
• + 0 pontos: não recebe bolsa auxílio/social da IES 

critério 4. Renda per capita do núcleo familiar 

• + 25 pontos: até meio salário mínimo per capita  
• + 20 pontos: de meio salário a 01 per capita 
• + 15 pontos de 01 salário a 02 per capita  
• + 10 pontos: de 02 salários a 03 per capita  
• 0 pontos: acima de 03 salários per capita  

critério 5. ID JOVEM (Identidade Jovem) 

• + 25 pontos: possui ID Jovem 
• 0 pontos: não possui ID Jovem 

3.4. Para fins de DESEMPATE, serão considerados, na seguinte ordem: ID 
Jovem; menor renda per capita; distância da UF da IES para Goiânia; bolsistas 
integrais do ProUni e estudantes de instituições públicas; bolsistas parciais do 
ProUni; bolsistas integrais do FIES; bolsistas parciais do FIES.  

3.5. Para ser selecionado para uma vaga o candidato deverá ter pontuação maior 
que ZERO.  



 

 

3.6. As respostas do formulário socioeconômico não serão divulgadas ao público 
geral.  

 
4. DA COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

4.1. Para o fim de comprovação das informações declaradas no formulário 
online, o candidato deve OBRIGATORIAMENTE enviar os documentos que lhe 
são pertinentes em e-mail único como detalhado a seguir:  

4.1.1. Atestado de matrícula, declaração de frequência ou foto/xerox de 
crachá DO ANO 2019 - obrigatório a todos os candidatos 

• O documento comprobatório deverá ser enviado em arquivo no 
formato .png, .jpg ou .pdf intitulado 
“NOMEDOCANDIDATO_VINCULO” 

4.1.2. Documento ou declaração que comprove a modalidade de ingresso 
no ensino superior público superior (ampla concorrência, cota racial, cota 
social, etc.) OU documento que comprove a condição de bolsista (integral 
e parcial) do ProUni, FIES ou qualquer outra bolsa institucional por meio 
de termo de concessão/atualização de bolsa ou termo de renovação de 
contrato - obrigatório a todos os candidatos que responderão ao critério 2 
diferente de “não se aplica”. 

• O documento comprobatório deverá ser enviado em arquivo no 
formato .png, .jpg ou .pdf intitulado 
“NOMEDOCANDIDATO_INGRESSO”. 

4.1.3. Documento que comprove auxílio social (bolsa alimentação, auxílio 
moradia, etc.) pela IES - obrigatório a todos os candidatos que 
responderão “recebe bolsa auxílio/social da IES” ao critério 3  

• O documento comprobatório deverá ser enviado em arquivo no 
formato .png, .jpg ou .pdf intitulado 
“NOMEDOCANDIDATO_AUXILIO”. 

4.1.4. Declaração de composição de núcleo familiar, preenchida de 
acordo o Anexo I deste edital - obrigatória a todos os candidatos 

• A declaração de composição de núcleo familiar deverá ser enviada 
em arquivo no formato .pdf e intitulado 
“NOMEDOCANDIDATO_RENDA”. 

4.1.5. Documento que comprove auxílio social (ID jovem) governamental 
- obrigatória a todos os candidatos que responderão “possui ID Jovem” ao 
critério 5.  

•  documento comprobatório deverá ser enviado em arquivo no 
formato .png, .jpg ou .pdf intitulado 
“NOMEDOCANDIDATO_IDJOVEM”.  

 

 



 

 

4.2. Os documentos deverão ser anexados e enviados pelos candidatos em um 
ÚNICO E-MAIL para o endereço de e-mail: ecam.inclusivas2019@gmail.com, 
com o assunto: “ISENÇÃO – NOME COMPLETO – IES” 

4.3. O Candidato deve enviar os documentos até as 23:59 (horário de Brasília) 
do 11 de junho de 2019. Não serão aceitas documentações enviadas fora deste 
prazo.  

4.4. Não serão aceitos formulários socioeconômicos preenchidos sem o envio 
das documentações comprobatórias obrigatórias previstas no item 4.1. 

4.5. Caso haja dúvida em relação à veracidade das informações e/ou 
documentos, o candidato poderá ser contatado por meio de e-mail oficial para 
análise mais aprofundada.  

 
5. DAS AVALIAÇÕES 

5.1. A Comissão Avaliadora, que receberá os questionários, realizará a 
somatória das pontuações e avaliará os documentos anexados. Em caso de 
eventuais dúvidas, o estudante requerente poderá ser contatado por um dos 
membros da Comissão Avaliadora.  

5.2. O estudante poderá requisitar recurso do processo de avaliação, até 24 
horas após a divulgação do resultado sendo então constatado pela Comissão 
Avaliadora, que explicará o processo de apuração ao estudante e tentará 
solucionar eventuais dúvidas do processo. Caso persista discordância entre as 
partes, o caso será repassado à Diretoria do ECAM/COGEM 2019, cabendo a 
ela a decisão final.  

 
6. DOS PRAZOS 

6.1. Os pedidos para isenções de taxas e envio da documentação comprobatória 
poderão ser realizados até as 23:59 (horário de Brasília) do dia 11 de junho de 
2019. 

6.2. O resultado preliminar será divulgado até o dia 17 de junho de 2019.  

6.3. O estudante terá até as 23:59 (horário de Brasília) do dia 19 de junho de 
2019 para entrar com recurso sobre o resultado preliminar.  

6.4. O resultado oficial será divulgado até o dia 20 de junho de 2019. 

 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INSCRIÇÃO DOS 
CONTEMPLADOS 

7.1. Os resultados serão divulgados na página do Facebook e Instagram do 
evento - ECAM/COGEM 2019. Os contemplados com o benefício serão 
contatados via e-mail, através do qual receberão o código de desconto, de uso 
PESSOAL e INTRANSFERÍVEL para realização de inscrição via site - 
http://www.ecamcogem.com.br  

 

http://www.ecamcogem.com.br/


 

 

7.2. A inscrição deverá ser realizada até o dia 24 de junho de 2019. Havendo 
vagas de Inscrições para a isenção de taxas não utilizadas, novas chamadas 
serão realizadas, respeitando os critérios de seleção deste edital.  

 
8. DAS PENALIDADES  

8.1. Caso, em qualquer momento, seja denunciada e constatada, pela Comissão 
Avaliadora, fraude nas informações declaradas no Questionário Socioeconômico 
e/ou nos documentos comprobatórios ou uso irregular do Código Promocional, 
o estudante sofrerá penalidades a serem decididas por meio de uma Reunião da 
Diretoria do ECAM e da Comissão Avaliadora.  

 
 
 

João Pedro Rufino 

Coordenador da Comissão Avaliadora ECAM/COGEM 2019 

 
 

Eloá de Andrade Ferreira 

Coordenadora da Comissão Temas Livres ECAM/COGEM 2019 

 
 

João Marcos Ribeiro Paiva Xavier 

Presidente ECAM/ COGEM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 

 
Eu, ____________________________________________________________ 
(nome do (a) candidato (a)), CPF n°. _____________________, residente no 
endereço _______________________________________________________ 
candidato (a) à isenção na inscrição no 31º Encontro Científico dos Acadêmicos 
de Medicina, 10º Congresso Goiano de Ética Médica e 18º Congresso da 
Associação Médica de Goiás (ECAM/COGEM), declaro que o meu núcleo 
familiar é composto de ____ (número) pessoas, das quais ____(número) 
contribuem com a renda familiar, conforme valores abaixo indicados. Ratifico 
serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal 
(falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação 
falsa, apurada posteriormente à concessão da isenção, ensejará o cancelamento 
da isenção da minha inscrição no 31° ECAM/10° COGEM.  

 

N° CPF Nome completo Possui renda? 
(SIM ou NÃO) 

Renda em R$ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 
_________________(local), ___/___/2019 (dd/mm/2019) 

 
_________________________________ (assinatura do candidato) 


