Inscrições
TAXAS DE INSCRIÇÃO
CATEGORIAS
PROFISSIONAL

ALUNO DE PÓSGRADUAÇÃO

ALUNO DE GRADUAÇÃO

Não sócio da
ABTms

Sócios
ativos da
ABTms

Não sócio
da ABTms

Sócios
ativos da
ABTms

Não sócio da
ABTms

Sócios ativos
da ABTms

Até 05 de
Junho

R$ 400,00

R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 50,00

R$ 100,00

Gratuito

06 de
Junho
- 13 de
Novembro

R$ 500,00

R$ 300,00

R$ 250,00

R$ 100,00

R$ 100,00

Gratuito

Leia atentamente antes de efetuar pré-inscrição
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Devem anexar no sistema de inscrição o documento oficial emitido por Universidade
reconhecida pelo Ministério da Educação brasileiro, que comprove vínculo estudantil no semestre
vigente. Em caso de estrangeiros será aceito documento oficial da Instituição de origem. Os
descontos promocionais não serão aplicados para pagamentos por empenho.
SÓCIOS ATIVOS ABTms – todas as categorias
Devem estar em dia com a anuidade da ABTms. Caso não estejam em dia com a anuidade
no ato do credenciamento, será cobrado a diferença da tarifa sem desconto para associado no
valor vigente a data do evento. Para associados que quitarem a anuidade até 2 semanas antes
do evento, deverão apresentar o comprovante de pagamento, no ato do credenciamento. Os
descontos promocionais não serão aplicados para pagamentos por empenho.

COMO EFETUAR O PAGAMENTO
• Não é obrigatório o pagamento da inscrição para submeter trabalhos, este poderá ser
efetuado após o resultado das avaliações, sendo que, o valor a ser pago será o valor
vigente a data do pagamento, independente da data da pré-inscrição, conforme a
tabela de valores acima.
Após a finalização do seu cadastramento, o sistema lhe apresentará as opções para
pagamento abaixo, caso não queira efetuar o pagamento após o cadastramento, basta não
selecionar as opções. Você receberá um login e senha para o e-mail cadastrado e poderá efetuála depois.

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Ao clicar nesta opção, o sistema abrirá as informações para efetuar o depósito/transferência
bancária na conta indicada. Deverá ser anexado o documento em PDF do comprovante de
pagamento no ambiente de inscrição conforme orientação no sistema para que o pagamento
seja identificado e sua inscrição confirmada.

CARTÃO DE CRÉDITO
O pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito, conforme bandeiras aceitas pelo
PagSeguro, em 3 parcelas (até 05 de setembro de 2017), em 2 parcelas (até 05 de outubro de
2017) e em 1 parcela (a partir de 06 de outubro de 2017).
Pagamento

Parcelamento

Até 05/09/2017

Até 3x

Até 05/10/2017

Até 2x

A partir de 06/10/2017

1x

EMPENHO
Somente para Instituições Públicas. A taxa de inscrição para pagamento por empenho,
será da tarifa cheia, conforme valores do último prazo da tabela acima.
A instituição pagadora deverá encaminhar a cópia da Nota de Empenho para e e-mail

cbtms2017@cemcerimonia.com.br, com os seguintes dados:
DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO
Razão Social: Cem Cerimônia Eventos e Turismo Ltda.
CNPJ: 02.416.284/0001-27
Endereço: Av. Benjamin Constant, 1258 / 101, Bairro São João - Porto Alegre – RS CEP: 90550001.

OBSERVAÇÃO
Para a efetivação da inscrição será obrigatório o envio de cópia do empenho, além do preenchimento
do formulário de inscrição do evento.
DADOS QUE DEVEM CONSTAR NA NOTA DE EMPENHO
•

Nome do Evento: 8º Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde

•

Nome do Inscrito

•

CPF

•

Nome do Responsável pelo pagamento do empenho

•

Telefone e e-mail para contato do responsável pelo pagamento do empenho

•

Dados para recibo (Nome da Instituição, CNPJ e endereço completo)

INFORMAÇÕES GERAIS
•

As inscrições serão efetuadas SOMENTE via internet, no site do evento, até o dia
06/11/2017, após esta data as inscrições serão realizadas apenas no local do evento,
sujeito a disponibilidade de vagas.

•

O participante receberá e-mails de confirmação de dados e de confirmação de
pagamento após identificação.

•

Cada inscrição dá direito a participação nas atividades científicas, pasta com material
do evento, crachá, certificado de participação digital que estará disponível no site do
evento, até 15 dias após a finalização do mesmo.

•

O uso do crachá será obrigatório durante todo o Congresso. Somente com o uso do
crachá o congressista terá acesso às áreas onde serão realizadas as exposições de
painéis, palestras. Em caso de extravio do crachá, será cobrado a taxa de R$ 100,00
para emissão de 2ª via.

•

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a organização do Evento - Cem
Cerimônia Eventos e Turismo, através do telefone: (51) 3362-2323, ou e-mail cbtms2017@

cemcerimonia.com.br .

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Será efetuado o reembolso de 50% do valor da inscrição paga para solicitação de
cancelamento justificada e encaminhada por e-mail (cbtms2017@cemcerimonia.com.br) até o dia
10/07/2017. Após esta data, serão aceitas apenas substituições de participantes desde que na
mesma categoria, que devem ser solicitadas por e-mail (cbtms2017@cemcerimonia.com.br) até o
dia 10/10/2017.

