Regulamento para a inscrição

Valores para a inscrição:
Funcionário Público
Ouvinte

Meia
R$ 27.00
R$ 27,00

Inteira
R$ 55,00

Obs 1: Para a opção de meia entrada é obrigatório anexar arquivo da carteira de estudante e/ou
documento que comprove a função pública exercida no ato da inscrição online.
Obs 2: As inscrições realizadas, face to face, na secretaria do CESPE / CECAM e no site terão
validade mediante pagamento. Sendo meia, é obrigatório a apresentação dos documentos que
comprove esta opção.
***

Regulamento Inscrições V CRPD 2017

1 – O V Congresso Redentorista de Prevenção as Drogas será realizado nos dias 14, 15 e 16 de
setembro no Auditório Dom José Rodrigues localizado na Rua 9, Praça João Batista de Paula,
Nº 66, Setor Samarah em Trindade – Goiás.
2 – O programa geral do Congresso terá início na tarde do dia 14 de setembro, com abertura
prevista para as 18 horas.
3 – O valor da inscrição inclui a livre participação em todas as sessões de palestras, mesas
redonda e oficinas do Congresso, de 14 a 16 de setembro, bem como coffee-breaks, material
de apoio e o certificado, que será disponibilizado após o evento.
4 - Todos os participantes poderão também reservar hospedagem no hotel oficial do evento,
Hotel Liguori, bem como optar pela agência de turismo oficial do CRPD¹ 2017, a Apoio
Internacional Travel Agency.
5 – As inscrições poderão ser feitas pessoalmente na secretaria do CESPE – CECAM, na Rua
09, Praça João Batista de Paula, Nº 66, Setor Samarah em Trindade – Goiás, e também pelo
site http://www.obrassociaisredentoristas.com.br
7 – As inscrições poderão ser pagas:
7.1 – Pessoalmente na secretaria do CESPE – CECAM, na Rua 09, Praça João Batista de
Paula, Nº 66, Setor Samarah em Trindade – Goiás.
¹CRPD - Congresso Redentorista de Prevenção as Drogas
Obs: O Auditório tem capacidade máxima para 300 pessoas, caso exceda o número de inscritos, as palestras serão
ministradas no Cineteatro AFIPE, localizado na Rua Dr. Irany Ferreira, Setor Central em Trindade.

7.2 - No ato da inscrição online através do PagSeguro, nas opções debito, crédito ou boleto
bancário.
7.3 – Por depósito em conta bancaria, no Banco do Brasil, beneficiário “Congregação do
Santíssimo Redentor”, Agência: 2738-3 e Conta Corrente: 14.505-X.
8 – A confirmação da inscrição via depósito será mediante apresentação do comprovante de
depósito - ao beneficiário descrito no item 6 - pessoalmente na secretaria do CESPE – CECAM
ou por anexo enviado no email: congressoredentoristacecam@gmail.com
9 – As inscrições, via site, para o V Congresso Redentorista de Prevenção as Drogas encerram
às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de setembro de 2017.
10 – O prazo final para o pagamento da inscrição, via site, garantindo assim a participação no
V CRPD, será até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de setembro de 2017.
11 – Inscrições realizadas após o dia 12 de setembro, só serão aceitas pessoalmente na
secretaria do CESPE – CECAM, bem como o respectivo pagamento.
12 – As inscrições pagas não poderão ser canceladas.

¹CRPD - Congresso Redentorista de Prevenção as Drogas
Obs: O Auditório tem capacidade máxima para 300 pessoas, caso exceda o número de inscritos, as palestras serão
ministradas no Cineteatro AFIPE, localizado na Rua Dr. Irany Ferreira, Setor Central em Trindade.

