
EDITAL 2013.1 – II Curso de Perfuração Direcional  

 

Este edital traz disposições gerais 

sobre o Curso de Construção de Poços 

oferecido pelo Capítulo Estudantil da 

Sociedade de Engenheiros de Petróleo da 

Universidade Federal da Bahia. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O curso Construção de Poços será regido por este Edital e executado pelo 

Capítulo Estudantil SPE da UFBA. 

1.2 O curso ocorrerá nos dia 1, 15 e 29 junho de 2013, com aulas 

exclusivamente aos sábados, das 08 às 18h, com 2 horas de intervalo. O local 

da realização do curso será informado aos inscritos em até uma semana antes 

do primeiro dia de aula. 

 

2. DAS VAGAS OFERTADAS 

2.1. Serão disponibilizadas 40 vagas para inscrição do curso. 

2.2. As vagas serão liberadas em até 4 lotes, de acordo com estratégia que 

será adotada durante as inscrições. 

2.3. As vagas serão disponibilizadas nas seguintes modalidades: 

2.3.1. Estudante de graduação da UFBA; 

2.3.2. Estudante de graduação de outras universidades; 

2.3.3. Profissionais ou Alunos de pós-graduação. 

 

3. DO PAGAMENTO 

3.1. Para pagamentos efetuados a partir do dia 01 de abril de 2013, junto a 

EVENTICK, nas condições de pagamentos oferecidas pela mesma. As taxas 

de operação são de responsabilidade do inscrito. 

3.2. Os valores das inscrições estão descritos na tabela abaixo. 

Atenção, os valores descritos abaixo não estão acrescidos da taxa cobrada pela EVENTICK. 

Modalidade 1º Lote 2º Lote 3º Lote 4º Lote 

Estudantes de 

Graduação UFBA 

R$ 300 R$ 320 R$ 340 R$ 360 



Atenção, os valores descritos abaixo não estão acrescidos da taxa cobrada pela EVENTICK. 

Modalidade 1º Lote 2º Lote 3º Lote 4º Lote 

Estudantes de 

Graduação de outras 

universidades 

R$ 500 R$ 520 R$ 540 R$ 560 

Profissionais ou Alunos 

de Pós-Graduação 

R$ 700 R$ 720 R$ 740 R$ 760 

 

3.3. O pagamento da inscrição implica no aceite dos termos descritos neste 

Edital. 

 

4. DO CANCELAMENTO OU DESISTENCIA 

4.1. O participante poderá efetuar o cancelamento junto a EVENTICK em até 7 

(sete) dias após a finalização da venda. Neste período, a devolução do 

montante não é de responsabilidade do Capítulo; 

4.2. Em hipótese alguma será feita a devolução do montante pago após os 7 

(sete) dias de finalização da venda; 

4.3. Em caso de cancelamento do curso, por conta da organização, todo o 

dinheiro pago pelos participantes será devolvido em até 30 dias úteis após o 

dia 3 de maio de 2013.  

4.3.1. A devolução será feita através de ordem de pagamento da Fundação 

Escola Politécnica - FEP. 

 

5.  DO ACESSO A SALA 

5.1. O acesso à sala de aula só será permitido para os inscritos que estejam 

quites com a organização do evento. 

5.2. O acesso à sala só será liberado mediante a apresentação do documento 

de identificação com foto e comprovante de matrícula de graduação, quando 

for o caso. 

5.3. Em caso de divergência na modalidade de inscrição, o participante poderá 

completar o montante pago, a fim de quitar a sua inscrição na modalidade 

correta, caso contrário o participante não terá acesso à sala. 

 

6.  DA CERTIFICAÇÃO 



6.1. O certificado só será entregue ao participante que tiver frequência maior ou 

igual a 66% da carga horária do curso. 

6.2. O certificado será entregue impreterivelmente no último dia de aula, ou 

disponibilizado pela internet, mediante solicitação antecipada do participante. 

6.3. A organização não se responsabiliza por dados (nome, CPF, etc.) 

fornecidos incorretamente na ficha de inscrição. 

6.4. A reimpressão dos certificados só será gratuita caso o erro seja por parte 

da organização do evento. Nos demais casos será cobrada a taxa de 5 reais 

por impressão. 

 


