
 

 

 

EDITAL PARA A OBTENÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO DO XXV ERED/ERAJU – SÃO LUÍS 2016 

 

 

Edital nº 004/2016 

 

 

A Comissão Organizadora do XXV Encontro Regional de Estudantes 
de Direito (ERED) / Encontro Regional das Assessorias Jurídicas Universitárias 
(ERAJU) da Regional Nordeste 03 da Federação Nacional dos Estudantes de 
Direito (FENED), comunica as normas para a obtenção de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição neste encontro, segundo critérios 
estabelecidos com base nas diretrizes da FENED. 
 
 
CAPÍTULO I - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Art. 1º. Serão concedidas até 100 isenções do pagamento da taxa de inscrição 
para estudantes do curso de Direito (número equivalente a 20% da expectativa 
de inscritos no evento). 
Parágrafo único: Poderão pleitear a isenção total do pagamento da taxa de 
inscrição no evento xs estudantes do curso de Direito:  

I – Com bolsa do PROUNI;  
II – Que ingressaram na universidade pelo sistema de cotas;  
III – Que moram em casa do estudante ou que participam de algum 
programa de assistência estudantil relacionado à permanência;  
IV – Que se reconhecem enquanto pessoas transgêneras. 

 
 
CAPÍTULO II – DOS PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO 
 
Art. 2º. Antes de enviar a documentação referenciada no capítulo III deste 
edital, x estudante de Direito deverá, primeiramente, preencher a ficha de 
inscrição do XXV ERED / ERAJU, disponível no site do evento 
(http://xxvered.wix.com/2016) ou por meio do link 



 

 

http://goo.gl/forms/TCgHGE02Kk, ou realizar inscrição presencial nos pontos 
credenciados, devendo escolher a opção “SIM” no quesito “Gostaria de solicitar 
isenção?” e marcar a(s) opção(ões) de isenção na qual se encaixa. 
 
Art. 3º. A inscrição com requerimento de isenção poderá ser feita até o dia 29 
de fevereiro de 2016 (vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezesseis). 
 
CAPÍTULO III – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 
 
Art. 4º. Aquelas pessoas que desejam pleitear uma das bolsas de isenção 
disponibilizadas para o XXV ERED / ERAJU deverão enviar, via e-mail 
(xxvered@gmail.com), até o dia 15/03/2016 (quinze de março de dois mil e 
dezesseis), às 23h59, cópias escaneadas ou fotos nítidas dos seguintes 
documentos comprobatórios: 

a) Bolsista do PROUNI: 
- Cópia do CPF e do documento de identidade; 
- Declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior da qual x 
alunx é bolsista pelo PROUNI, constando inclusive a porcentagem 
da bolsa recebida pelx alunx. 
b) Cotista: 
- Cópia do CPF e do documento de identidade; 
- Declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior, 
especificando a situação de ingresso dx alunx por bônus ou cotas. 
Esta declaração poderá ser substituída pelo comprovante da 1ª 
matrícula na instituição, com a devida menção a esta condição. 
c) Moradorx da casa do estudante ou participante de algum 
programa de assistência estudantil relacionado à permanência: 
- Cópia do CPF e do documento de identidade; 
- Declaração emitida pelo órgão da Instituição de Ensino Superior 
responsável pela prestação da assistência estudantil relacionada à 
permanência, comprovando a situação de assistidx e elencando a 
categoria da qual a pessoa pertence, no sistema de classificação 
específico utilizado pelo órgão em questão. 
d) Pessoa transgênera: 
- Cópia do CPF e do documento de identidade; 
- Atestado de matrícula ou declaração de vínculo emitidos pela 
Instituição de Ensino Superior da qual x alunx faz parte. 

 
 
 



 

 

 
CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 5º. Os pedidos serão analisados pela Comissão Organizadora do XXV 
ERED, com base nos critérios mencionados. Os resultados estarão disponíveis 
a partir de 23h59 do dia 31/03/2016 no site do evento.  
 
Art. 6º. Caso o número de pedidos de isenção exceda o limite de 100 (cem), 
serão observados os seguintes critérios de preferência: 
a) Ter enviado corretamente toda a documentação; 
b) Aquele que tiver feito pedido de isenção com maior antecedência. 
 
Art. 7º. Casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do XXV Encontro Regional de Estudantes de Direito. 
 
 
 

São Luís, 04 de fevereiro de 2016. 

 

 

Amanda Cristina de Aquino Costa 

Comissão Organizadora do XXV Encontro Regional XXV Encontro Regional de 

Estudantes de Direito (ERED) / Encontro Regional das Assessorias Jurídicas 

Universitárias (ERAJU) 

 


