
 

 

 

Inscrições 2022 - política de compra e direito de cancelamento. 

 

A ABRAVEQ se preocupa em garantir a satisfação dos nossos Congressistas, para isso, 

criou uma política de compra e direito de cancelamento. 

Aqui serão tratadas as questões de compra de inscrições para cursos, simpósios e 

conferência realizadas no exercício de 2022, sejam elas presenciais ou on-line. 

 

Transferência de Inscrição quitada de Conferência, Simpósio ou Cursos. 

 

Poderá ser solicitada transferência em até 07 dias após o pagamento da inscrição, seja 

inscrição para curso, conferência ou simpósio. Depois de decorrido o período de 7 dias 

do pagamento, não será autorizado transferências de inscrições. 

A solicitação de transferência de inscrição deverá ser solicitada para o e-mail 

abraveq@abraveq.com.br. Não podem ser transferidas inscrições advindas de 

qualquer tipo de promoção ou inscrições cortesias. 

Transferências poderão ocorrer dentro da mesma categoria, por exemplo: profissional 

sócio para outro profissional sócio, e de estudante para estudante, e de profissional 

para profissional. 

Não será possível realizar transferências, 30 dias antes do evento sejam cursos, simpósios 

e/ou conferência. 

 

Solicitação de cancelamento e estorno de inscrição quitada seja de cursos, simpósios 

ou conferência. 

 

A solicitação de cancelamento e estorno de inscrição quitada deverá ser enviada por 

email, 

para o abraveq@abraveq.com.br. 

Solicitações recebidas em até 07 dias após o pagamento da inscrição, serão devolvidas 

integral, ou seja, o mesmo valor pago. 



Solicitações recebidas entre o 8º e 30º dia após o pagamento da inscrição será 

estornada 70% do valor pago.  

Solicitações de cancelamento da inscrição após o 30º dia do pagamento não serão 

acatadas. 

Não serão acatadas solicitações de cancelamentos e reembolso da inscrição, 30 dias 

corridos antes da Conferência Anual, simpósio e/ou curso. 

 

Desistência. 

 

Não será acatada solicitação de cancelamento e estorno de pagamento de inscrição, 

para aqueles que participaram de cursos, simpósios e conferência, visto que obteve 

benefício. 

Também não será cancelada e estornada inscrição aos que por quaisquer motivos não 

compareceram ao evento, congresso, curso, simpósio, conferência, sejam esses 

eventos presenciais ou on-line. 

 

Categoria Inscrições Cortesias 

 

As inscrições efetuadas na categoria CORTESIA são pessoais, intransferíveis e não 

reembolsáveis. 

 

Contato 

 

Caso necessite de informações adicionais ou quaisquer outras solicitações, entre em 

contato com a organização do evento através do e-mail abraveq@abraveq.com.br, ou 

pelo telefone (16) 98216-1568 (WhatsApp). 


