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

CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO
Nota: Classificação etária 18 anos
Preencha a ficha de inscrição com os dados do participante. Atentar-se aos campos de
preenchimento obrigatório.
As inscrições realizadas são pessoais e intransferíveis.

CONGRESSISTA TEM ACESSO LIVRE À FEIRA.

Para os congressistas que efetuarem a inscrição como ESTUDANTE, será necessária a apresentação
de comprovante válido de matrícula ou carteirinha de estudante com validade comprovando o
curso/vinculo para a retirada da credencial. Caso o comprovante não seja apresentado,
será cobrado o complemento do valor do ingresso inteiro, de acordo com a tabela vigente.
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito - Mastercard, Amex, Visa ou Diners
A confirmação da inscrição estará sujeita à autorização do pagamento pela administradora do
cartão de crédito.
Será enviado um e-mail de confirmação da inscrição no prazo de 3 (três) dias úteis, após a
autorização do pagamento pela Administradora do cartão.
Caso haja recusa da transação por parte da Administradora do Cartão de Crédito, enviaremos um
e-mail de cancelamento do pedido ao PARTICIPANTE num prazo de até 03 (três) dias úteis.

- Não serão aceitas transferências de titularidade de inscrição para terceiros.
- Não serão aceitas transferências de inscrição do ano vigente para o ano seguinte.
- Em caso de não comparecimento do inscrito e não observação dos procedimentos
de cancelamento, haverá cobrança integral do valor de inscrição.

CANCELAMENTO

O cancelamento da inscrição deverá ser solicitado no prazo máximo de 07 (sete) 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.
Após o período citado, nenhuma solicitação de cancelamento será aceita, estando o Participante
ciente que não receberá nenhum valor a título de reembolso ou indenização.

PROGRAMA DO EVENTO

Poderão ocorrer, alterações na programação do evento, sem que haja necessidade de aviso
prévio ao Participante/Inscrito, porém todas as medidas serão tomadas para que haja a devida
reestruturação da grade de programação de forma a contemplar o conteúdo proposto, através
de apresentações de cunho teórico, casos práticos e debates sobre assuntos de interesse
do público-alvo do evento.

CURSOS PÓS CONGRESSO

A compra do Curso Pós-Congresso na condição de NÃO CONGRESSISTA não contempla a
Inscrição para o 26º Congresso Científico Internacional de Estética ou para a Feira Estétika.
Os cursos serão realizados no local e endereço abaixo informados:
Local: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - campus Centro
Endereço: Rua Dr. Almeida Lima, 1134 - Mooca/São Paulo

ATENDIMENTO

Em caso de dúvidas ou para mais informações, escreva para o e-mail correspondente ou telefone
para o Call Center: 0800 282 6270, de segunda a sexta, de 09h às 18h.

SEG. A SEX DE 9H ÀS 18H

/CongressoeEstetika

@congressoestetica

