REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO – GANEPÃO ONLINE
1 - INSCRIÇÃO
1.

Sua inscrição será considerada como efetivada, somente após a confirmação do pagamento através do boleto
até a data do vencimento ou Cartão de Credito via Bepay;

2.

Ao adquirir o Ganepão Online 2020, você terá acesso a todas as aulas, durante o período de 30 dias. Á contar da
data fim do evento 04/09/2020.

2 - PAGAMENTO VIA BOLETO
1.

Após o pagamento, o sistema irá registrar o recebimento e alterar o status da inscrição para “Pago” em até três
dias úteis. O prazo máximo para a compensação é de até 72 horas úteis. Caso queira antecipar o prazo, poderá
enviar o comprovante para secretaria@ganepao.com.br.

2.

ATENÇÃO! O boleto para pagamento poderá ser gerado através do site do congresso, assim que finalizado sua
inscrição. Para solicitação de 2º via do boleto, entrar em contato através do e-mail: secretaria@ganepao.com.br.

3.

Não é permitido pagamento via transferência eletrônica ou depósito bancário, pois não será possível
localizar o pagamento. Caso necessite realizar o pagamento dessa forma, favor entrar em contato com
secretaria@ganepao.com.br

4.

Não aceitamos pagamento via Nota de Empenho.

3 - AOS INTERESSADOS PARTICIPANTES DO FÓRUM E PRÊMIO
1. O pagamento da inscrição poderá ser realizado após confirmação da aprovação do seu trabalho. A data limite
para inscrição é até o dia 20/08/2020.

4 - CANCELAMENTO / REEMBOLSO
1.

Solicitação de cancelamento será aceita somente quando formalizada através do e-mail, enviado para a Secretaria do
Congresso (secretaria@ganepao.com.br), com os dados da inscrição até o dia 31/07/2020.

2.

Após data limite não serão aceitos solicitações de devolução. O estorno será correspondente a 70% (setenta por
cento) do valor total pago, em até 60 (sessenta) dias úteis após o encerramento do evento.

3.

Inscrições em duplicidade serão devolvidas mediante o recebimento do comprovante da efetiva duplicidade.
O reembolso será realizado diretamente em conta corrente bancária que tenha o congressista como correntista.

4.

Em hipótese alguma haverá devolução fora das normas estabelecidas acima.

5 - CERTIFICADO
1.
2.
3.

O certificado será emitido, de acordo com o total de horas assistidas ao vivo. Não contabilizará no certificado, as
horas acessadas off-line.
O certificado será emitido, de acordo com o número de hora aula que você acessar. Não ultrapassando o total de
48 horas.
O certificado estará disponível para retirada, a partir do dia 23/09/2020. Acessando o link:

https://pvista.proevento.com.br/ganepao/pax/. Dirija-se a aba, certificado.
6 - NOTA FISCAL

1. Atente-se ao preenchimento correto dos dados cadastrais para emissão de sua nota fiscal. Se o pagador for
Pessoa Física ou Jurídica A nota fiscal será emitida de acordo com os dados informados e não será cancelada ou
substituída.
2.

Nota Fiscal Pessoa Física: Preenchimento do cadastro com o CPF, endereço e e-mail de pessoa física.

3.

Nota Fiscal Pessoa Jurídica: Preenchimento do cadastro com o CNPJ, endereço e e-mail da empresa.

4.

A nota fiscal será emitida, após o termino do congresso.

5.

Qualquer dúvida entrar em contato com Karen Dias no e-mail: secretaria@ganepao.com.br ou telefone: 11 32530391 – Ramal 2400.

7 - INSCRIÇÃO ADQUIRIDA, ANTES DO EVENTO SE TORNAR ONLINE.
1 - Você congressista, que adquiriu sua inscrição presencial, ela será revertida automaticamente para online,
sendo que no Congresso Online houve aumento do número de horas de 30 para 48 horas e seu certificado será
emitido da mesma forma que o presencial. Mais próximo do evento, você receberá, em seu e-mail, o acesso para
a nova plataforma do congresso.

Qualquer dúvida, entrar em contato via e-mail: secretaria@ganepao.com.br ou whatsapp: (11) 9.7241-6128.

