
 Universidade de São Paulo 
Escola de Enfermagem 

Serviço de Cultura e Extensão Universitária – 3061.7531 -  scex@usp.br 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 · CEP 05403-000 · S. Paulo · SP · Brasil 

ee@usp.br · www.ee.usp.br · Fone/Fax: 55 11 3061-7503 

 

CURSO DE DIFUSÃO  

“A CONSTRUÇÃO DA PARENTALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA” 

24 e 25 de março de 2020 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

Período: de 20 de janeiro a 20 de março de 2020  

 VAGAS: 40 

 TAXA:  R$ 100,00  

 INSCRIÇÃO  

1. Preencher a ficha de inscrição no Word, não é necessário assinar. 
Encaminhar para o e-mail scexee@gmail.com e anexar cópia do 

registro geral de identidade (RG) e CPF caso não esteja informado no 
RG; (cópia de carteira de habilitação NÃO será aceita);  

2. Após o recebimento da ficha de inscrição o Serviço de Cultura e Extensão 

Universitária da EEUSP emitirá o boleto bancário (que deverá ser pago até 
a data de vencimento em qualquer agência bancária) e encaminhará para 
o e-mail do interessado;  

3. Após pagamento o interessado deverá enviar o comprovante para o e-
mail scexee@gmail.com para que sua inscrição seja confirmada. 

 IMPORTANTE  

1. Não haverá devolução da taxa de inscrição; 

2. A matrícula somente será confirmada após o envio do comprovante 
de pagamento do boleto bancário; 

3. Somente serão aceitas as matrículas dos candidatos que apresentarem a 

documentação completa;  

4. As inscrições serão encerradas quando as vagas forem preenchidas; 

5. Não é necessário assinar a ficha de inscrição. 

 ISENÇÕES 

Por ordem de chegada serão concedidas 4 vagas: 

 01 vaga para aluno do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
EEUSP (anexar na ficha de inscrição atestado de matrícula ativa); 

 01 vaga para funcionário do Hospital Universitário da USP (anexar cópia 
do crachá); 

 01 vaga para profissional da rede pública de saúde do Butantã ou 
Paraisópolis (anexar cópia do crachá); 

 01 vaga para a Liga Solidária. 

 


