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EDITAL Nº 01/2019 - TERMOS E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 As inscrições serão feitas somente pela internet, através do site do IntegRI, a partir               
do dia 10 de Setembro de 2019, às 0h00;  

1.2 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por problemas decorrentes da           
inscrição efetuada através de terceiros não cadastrados junto ao nosso sistema; 

1.3 A inscrição somente será efetivada após a comprovação do pagamento da taxa de              
inscrição e do correto preenchimento da ficha de inscrição, não havendo a possibilidade             
de reserva de vagas; 

1.4 Estará disponível para venda 1 tipo de ingresso:  

- Ingresso acadêmico: inclui acesso aos 2 dias de evento e participação como ouvinte              
nas palestras magnas e atividades simultâneas tais como painéis, workhubs, grupos de            
trabalho, coffee break de boas vindas, cerimônia de abertura e encerramento.  

1.5 Resguarda-se à Comissão Organizadora o direito de alterar, sem aviso prévio, a             
programação que consta no site oficial, no caso de impossibilidade de comparecimento            
dos palestrantes. 

1.6 Os participantes são inteiramente responsáveis pela veracidade dos dados fornecidos           
no ato de inscrição, sob as penas da lei. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS 

2.1 O número de participantes do I FONAPA está limitado em 300 pessoas. Os assentos               
serão assegurados por ordem de chegada, não sendo possível a reserva dos mesmos. 

2.2 As atividades simultâneas estão sujeitas a lotação da sala com capacidade para 100              
pessoas por sala, salvo as palestras magnas e cerimônias de abertura e encerramento.             
Caso uma atividade tenha atendido a sua capacidade máxima, o congressista poderá ser             
alocado em outra atividade simultânea, não havendo possibilidade de devolução do           
valor cobrado pelo ingresso ou superlotamento da sala.  

 

https://www.integri.com.br/ferisp-2019-1
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3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições deverão ser feitas individualmente através do site oficial do evento; 

3.2 O link para a ficha de inscrição estará habilitado a partir das 0h00 do dia 10 de                  
Setembro de 2019 e assim permanecerá conforme a demanda de ingressos; 

3.3 Os ingressos são pessoais e intransferíveis, em caso de desistência e possibilidade             
de repassar ingresso a terceiros, contatar a comissão organizadora. 

 

4. FORMA DE PAGAMENTO  

4.1 Os pagamentos das inscrições poderão ser feitos via: 

● Boleto bancário, o qual estará disponível para impressão no fim do processo de             
inscrição, e terá o prazo de vencimento de 3 (três) dias após sua emissão; 

● Cartões de débito; 
● Cartões de crédito, podendo ser parcelado em até 12 (doze) vezes, sujeito à             

cobrança de taxa de juros determinada pelo Sympla. 

4.2 É obrigação e responsabilidade do comprador guardar o comprovante original de            
pagamento para eventual conferência do mesmo até a data do credenciamento; 

4.3 Em caso de desistências, o reembolso ocorrerá apenas no prazo previsto e             
estabelecido pelo artigo 49 do Código de defesa do consumidor; 

-- Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de                       
recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer                
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. (fonte: Jusbrasil.gov)  

 

4.4 Os ingressos serão vendidos por lotes limitados a quantidade disponível em cada             
um; 

4.5 Os valores cobrados por cada lote serão os seguintes: 

 

Promocional R$ 60 

1º lote R$ 70 

2º lote R$ 80 
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5. CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO 

5.1 O credenciamento do I FONAPA ocorrerá nas dependências do local do evento com              
sinalizações adequadas, conforme cronograma disponível com antecedência no site; 

5.2 No ato do credenciamento cada inscrito receberá um kit de apoio, mais um crachá               
de identificação que permitirá o acesso do mesmo às dependências internas do evento;  

5.3 Todos os participantes deverão usar as credenciais de identificação para ter acesso             
às atividades do evento e validação de participação nas mesmas; 

5.4 É obrigatória a utilização da credencial de identificação durante todos os dias do              
evento e durante a participação das atividade e palestras do mesmo. O não cumprimento              
desse quesito poderá impedir a entrada do congressista ao local do evento.  

5.5 É obrigatório o credenciamento do participante para que este possa receber o             
Certificado de Participação; 

5.6 O Certificado de Participação somente será concedido aos inscritos que tenham            
presença em no mínimo 80% (oitenta por cento) das atividades do evento.  

 

6. CORREÇÕES E ALTERAÇÕES 

6.1 O participante inscrito é o único responsável por qualquer dano por ele causado à               
estrutura do evento e/ou aos Organizadores; 

6.2 Compete à Comissão Organizadora do I FONAPA solucionar qualquer ponto           
omisso neste documento; 

6.3 Todos os horários citados neste documento referem-se ao horário oficial de Brasília.  

 

 


