PERGUNTAS FREQUENTES

1) PIBID - PAGAMENTOS E ISENÇÕES
Alunos e acadêmicos Bolsistas de Iniciação à Docência do PIBID da
UNIMONTES, terão isenção no pagamento da inscrição no FEPEG e farão jus
a submissão de um único trabalho na modalidade Ensino. O conteúdo do
trabalho deverá ser alusivo ao desenvolvimento das ações decorrentes da área
do subprojeto, no qual o discente se encontra vinculado no programa
PIBID/UNIMONTES.
Professores de Educação Básica (supervisores) pagarão o mesmo valor que
os docentes da UNIMONTES, conforme explicitado na tabela na página inicial
do FEPEG.
Os professores coordenadores de áreas, bolsistas do PIBID/UNIMONTES,
não serão isentos da taxa de inscrição no FEPEG. Todavia, estes deverão se
inscrever no evento, considerando o disposto na Cláusula VI dos termos de
compromisso, assinados pelos bolsistas do PIBID/UNIMONTES.

2) CADASTRAMENTO DE VOLUNTÁRIOS
Nesse ano não teremos inscrições de voluntários pois foi montada uma
comissão específica para atuar desde junho de 2015.

3) INSCRIÇÕES E SENHAS DE ACESSO

As inscrições realizadas no FEPEG de 2014 não são válidas para o FEPEG
2015. Todos os interessados deverão fazer novo cadastro. No momento do
cadastramento, ao finalizá-lo, será enviado um e-mail para confirmação e
criação de sua senha, verifique se o mesmo não foi identificado como
SPAM ou lixo eletrônico, pois pode ocorrer que este não esteja em sua caixa
de entrada. Caso encontre dificuldades técnicas em recuperar a sua senha,
encaminhe um e-mail para fepeg@unimontes.br informando o seu nome
completo, CPF e e-mail cadastrado.

4) SUBMISSÕES
As inscrições para submissão de trabalhos poderão ser feitas até o dia 24 de
julho/2015,

somente

através

do

portal

eletrônico

do

evento:

www.fepeg.unimontes.br. As diretrizes para os autores dos trabalhos se
encontram na aba SUBMISSÕES.

5) AVALIADORES
É necessário o cadastramento no sistema, e alertamos àqueles professores
que tem interesse na avaliação dos trabalhos submetidos, que ao efetuarem o
seu cadastro inclua no seu perfil a opção de AVALIADOR

6) OFERTA DE MINICURSOS
Os interessados em oferecer minicursos (4 HS) deverão preencher formulário
específico para submissão de minicursos. Para acessar o formulário, clique
aqui <http://goo.gl/forms/tPF8Bub8Y7>.

7) BOLETO - ACESSO E SEGUNDA VIA
No ato do preenchimento dos dados para pagamento, o boleto é gerado e
mostrado na tela. Caso isso não aconteça, observe que há um link disponível
imediatamente após a confirmação dos dados.

8) VALORES DAS TAXAS

9) ATENDIMENTO
Demais atendimentos poderão ser prestados na central de atendimento do
evento, localizado no prédio 5 (Reitoria), 2º andar, sala 203, ou pelo telefone 38
3229 8344, ou 38 3229 8140, ou ainda, pelo endereço eletrônico
fepeg@unimontes.br.

