Normas de Inscrição
Os interessados deverão inscrever-se antecipadamente exclusivamente via internet.
Inscrições no local do evento a partir de 14/08/2019 estarão sujeitas a
disponibilidade de vagas.

Tabela de Valores
Até 07/jun/
18

05/jul/19

Após 05/jul/
19

*Associadas ABAR

R$ 500,00

R$ 650,00

R$ 800,00

Não Associadas ABAR

R$ 650,00

R$ 800,00

R$ 950,00

**Estudantes (Graduação e Pós
graduação)

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 300,00

Categoria

*Inscrições

realizadas nesta categoria para efetivarem a inscrição deverão anexar o
crachá/carteira de sua instituição de trabalho.

**Inscrições

realizadas nesta categoria para efetivarem a inscrição deverão anexar o
comprovante de estudante do ano em curso (2018/2019) scaneado para validação da
inscrição.
A taxa de inscrição para o participante dará direito a: material do congressista (pasta,
bloco, caneta, programação oficial). O material do congressista será garantido apenas
para os pré-inscritos. Para inscrições no local é obedecido o critério de ordem de chegada
da disponibilidade do material.

Códigos e Senhas
Serão cadastrados login e senha no momento da realização da inscrição, guarde bem esta
informação para futuros acessos.

Formas de Pagamento
Cartão de Crédito
Inscrições feitas através de cartão de crédito somente serão efetivadas após a
confirmação do pagamento através da operadora do cartão.

Boleto Bancário
Terá vencimento em até três dias após a inscrição realizada no site. Após este prazo o
boleto será automaticamente cancelado. O não pagamento acarretará na emissão de um
novo boleto com valor atualizado. Para obter um boleto atualizado é necessário entrar no
site do congresso e emiti-lo novamente, com login e senha cadastrados no momento da
inscrição.
O pagamento com boleto bancário ficará disponível no sistema até dia 07/08/2019. Após
esta data pagamentos apenas com cartão de débito ou crédito.

IMPORTANTE: OS VALORES DE INSCRIÇÃO VALEM ATÉ AS 23H DO DIA DE CADA
VENCIMENTO. BOLETOS EMITIDOS NO ÚLTIMO DIA DOS VALORES TABELADOS,
TERÃO VENCIMENTO PARA O MESMO DIA.

Confirmação de Inscrição
A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento.

Cancelamento e Transferência de Inscrição
Em caso de desistência, esta deverá ser formulada mediante requerimento enviado para o
e-mail abar2019@attitudepromo.com.br até o dia 14 de julho de 2019, quando será
restituído tão somente 70% do valor da inscrição e será efetuado até 30 dias após o
término do evento. Após 14/07/2019 não haverá reembolso de cancelamento.
A titularidade poderá ser transferida até 30 dias antes do evento, mediante solicitação por
escrito através do e-mail abar2019@attitudepromo.com.br. Caso a primeira pessoa já
tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição, a segunda pessoa (para quem será
transferida a inscrição) deverá também realizar a inscrição no evento na mesma
categoria de inscrição para receber a transferência.

Contato
Em caso de informações adicionais ou qualquer outra solicitação, entre em contato com a
empresa organizadora do evento através do e-mail abar2019@attitudepromo.com.br ou
(48) 3047-7600.

