POLITICA DE INSCRIÇOES
FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento das inscrições é feito unicamente por meio do PagSeguro, podendo ser
por boleto bancário ou cartão de credito, logo após o preenchimento da ficha de
inscrição.
Após validação do pagamento, a equipe do ERML o inscrito receberá confirmação da
sua inscrição por email.

ESTUDANTE DA ÁREA DA SAÚDE
Esta categoria inclui estudantes de nível médio e universitário, inclusive pós-graduação,
mestrado e doutorado.
Atenção
O estudante precisa enviar copia da Carteira de Estudante para
financeiro@erml.com.br que comprove estar matriculado regularmente, em 2019, em
curso da área da Saúde, para a validação da inscrição.

INSCRIÇÃO EM NOME DE PESSOA JURIDICA
Nesta categoria, a empresa realiza uma inscrição para cada colaborador participante do
Encontro. É preciso enviar por email (evento@erml.com.br) os dados completos da
empresa para emissão de Nota Fiscal (razão social – CNPJ – endereço completo) e
relação com o nome completo dos inscritos por ela.
Atenção
A partir de 3 inscrições da mesma empresa, será concedido 10% de desconto no valor
total das inscrições.

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES
Caso haja desistência do inscrito de participar do ERML, a Comissão Organizadora
aceitará os pedidos de devolução somente por e-mail (evento@erml.com.br) até o dia
22/04/2019, e serão devolvidos 50% do valor pago pela inscrição.
Somente o próprio inscrito poderá solicitar o reembolso, quando de direito e dentro do
prazo acima. O pedido deverá vir acompanhado dos dados bancários (banco, agência,
conta corrente e CPF) para depósito em conta corrente.

A devolução do valor será realizada via depósito bancário, em até 5 (cinco)dias uteis
após o recebimento do pedido de cancelamento.
Não haverá devolução de valores para o não comparecimento do inscrito ao ERML ou
reembolso para quem realizar inscrição em categoria que não for a desejada.
Não haverá devolução de inscrição para cancelamento pedido após 22/04/2019.

TRANSFERENCIA DE INSCRIÇÃO
O inscrito (pessoa física ou jurídica) poderá solicitar a transferência da inscrição, somente
por e-mail (evento@erml.com.br) até o dia 02/05/2019, informando o nome completo e
CPF do inscrito e do substituto.

CREDENCIAL
É obrigatório o uso da credencial (crachá) nas dependências do Hotel Nacional Inn e
atividades sociais durante a realização do ERML.
A credencial é pessoal e intransferível.
Em caso de perda, para emitir 2ª via será cobrada uma taxa no valor de R$ 50,00.
Durante o ERML a Comissão Organizadora reserva-se o direito de solicitar apresentação
de documento de identidade com foto, comprovante de pagamento da inscrição e a
credencial.

CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO ENCONTRO
Os inscritos (pessoa física ou jurídica) serão informados do cancelamento até 7 (sete)
dias antes da data da realização do evento por e-mail e/ou telefone. Será devolvido ao
Inscrito 100% do valor pago, por meio de depósito em conta bancária por ele indicada,
em até 5(cinco) dias úteis após a data da comunicação.

CERTIFICADO
O certificado de participação será enviado após a realização do evento, via e-mail, em
formato eletrônico, até 30/05/2019.

