
 

 

 

 

 

*Antes de efetuar a inscrição, certifique-se de ter lido as condições gerais. 

 

TERMO DE CONDIÇÕES GERAIS | GENERAL CONDITIONS 
Nota: Classificação etária 18 anos 

 
Preencha a ficha de inscrição com os dados do participante e do responsável pela inscrição. 
Atentar-se aos campos de preenchimento obrigatório. 
 
Fill the full details of the participant and the person responsible for registration in the schedule. 
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO | PAYMENT METHODS  
 
O pagamento da inscrição poderá ser realizado através de: 
 
- Cartão de Crédito (Mastercard, Amex ou Visa)  
Entries can be paid by Credit Card (Visa and Mastercard) 
 
- Boleto Bancário 
 
A emissão de boletos ocorre até 05 dias úteis antes do evento - após esse prazo, você deve optar 
pelo pagamento através de cartão de crédito. Para pagamentos efetuados através de cartão de 
crédito, caso haja recusa da transação por parte da Administradora do Cartão, enviaremos um 
e-mail de cancelamento do pedido ao PARTICIPANTE num prazo de até 03 (três) dias úteis. 
 
For payments by credit card, if there is refusal of the transaction by the Administrator of the 
Card, an email will be sent with the cancellation request to the person responsible for registration 
within a period of up to 03 (three) working days. 
 
 
OBSERVAÇÕES | IMPORTANT 
 
A confirmação da inscrição estará sujeita à autorização do pagamento pela administradora do 
cartão de crédito ou da confirmação de quitação do boleto bancário. 
Será enviado um e-mail de confirmação da inscrição no prazo de 3 (três) dias úteis, após a 
autorização do pagamento. 
 
Confirmation of your purchase will be subject to the authorization of your credit card. We will 
send you an email confirming your request within 03 (three) working days after confirmation of 
payment. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES | IMPORTANT 
 
Aos eventos passíveis de emissão de certificado de participação, informamos que a presença 
mínima exigida para emissão é de 75% da carga horária prevista do evento. 
 
In the event subject to issuance of certificate of participation, we reported that the minimum 

attendance required for issuance is 75% of the time set aside for the event. 

 
CANCELAMENTO | CANCELLATION 
 
O cancelamento da inscrição deverá ser solicitado no prazo máximo de 15 (quinze dias) dias, 
após a realização da inscrição e obedecido este limite, o valor pago será devolvido descontando 
a taxa de serviço administrativa, para administração do processo de estorno, 
independentemente do motivo de cancelamento. 
 
15 calendar days preceding the event. Cancellation with no charge. The cancellation request 
must be formalized by e-mail suporte@credenciamentoweb.com.br 
 
 
PROGRAMA DO EVENTO | EVENT PROGRAM  
 
Informamos que poderão ocorrer, sem necessidade de aviso prévio, alterações no programa ou 
nos palestrantes do evento por motivos alheios à nossa vontade. Diante disso, caso seja viável, 
tentaremos buscar uma solução de substituição por outro palestrante capacitado ou de 
reestruturação da grade de programação de forma a contemplarmos o conteúdo proposto, 
através de apresentações de cunho teórico, casos práticos e debates sobre assuntos de interesse 
do público-alvo do evento. 
 
In case of non-attendance of registered and non-observation of the cancellation and replacement 
procedures described above, will charge the full registration fee. Please be advised that may 
occur without prior notice, changes in the program or the speakers at the event for reasons 
beyond our control. Given this, if feasible, try to seek an alternative solution by another qualified 
lecturer or restructuring of the program schedule in order to contemplate the content offered 
through theoretical presentations, case studies and discussions on matters of public interest- 
target event. 
 

Solicitamos que verifique a política anti-spam de sua empresa/entidade para que possa 
receber todas as comunicações. 

 
Please check the anti-spam of your company/organization in order to receive all 

communications. 
 
 

mailto:suporte@credenciamentoweb.com.br

