
Prezados(as) Congressistas

Leia atentamente as orientações do processo de inscrição no evento para concluí-lo
com sucesso.

1 - Inscrição
A Inscrição no evento dá direito a:

Acesso as plenárias conforme programação disponível em:
https://13cba.atuarios.org.br/programa/
Pasta ou mochila do evento;
Almoço para os dois dias de realização do evento;
Evento de Confraternização que ocorrerá após o encerramento do primeiro dia
de programação científica
Coffee break.

Os interessados deverão inscrever-se exclusivamente via sistema neste site.

Para efetuar seu cadastro e pagamento da taxa de inscrição, o inscrito deverá seguir
os seguintes passos:

Preencha os campos disponíveis no link: https://13cba.atuarios.org.br/inscricao/, caso
seja associado ao IBA, em dia com suas obrigações, o sistema aplicará a tarifa
pertinente considerando a data da inscrição e categoria de valor de inscrição
correspondente. Ao clicar no botão “INSCREVER-SE” abrirá um pop-up com acesso o
sistema Cielo de pagamento. É obrigatória a identificação de pessoa inscrita com
número de CPF.

Atenção! O sistema de inscrições não aceita duplicidade de cadastro de CPF.

As inscrições se encerram em 23/08/2022.

O pagamento da inscrição é condição para que ela seja considerada efetiva, 
excetuados os casos de inscrição por órgão público que respeitarão as regras do
artigos 58 e 60 da Lei 4320, devendo neste caso:

Enviar os dados abaixo para o email financeiro@atuarios.org.br para receber as
orientações e dados para emissão da nota de empenho junto ao IBA. Importante: os
dados para emissão da Nota de Empenho só serão informados mediante solicitação
através deste e-mail.

*Razão Social:
*CNPJ:
*Endereço completo:
*Telefone:
*E-mail:
*Nome(s) do(s) inscrito(s):
*Endereço para envio de NF/RECIBO:
*Responsável pelo recebimento do(a) NF/RECIBO:



2 – Taxas de Inscrição

Terão direito a inscrições cortesia:

Inscrições após 23/08/2022 serão pelo mesmo valor do terceiro lote e não terão direito a mochila ou brindes

Diretoria do IBA;
Coordenador e Suplente de Coordenação de Comitê Técnico do IBA;
Palestrante, Debatedor, Moderador.

3 - Pagamento
O pagamento será exclusivamente por modo online, podendo ser:

Cartão de débito
Cartão de crédito
QR Code
PIX – inscrições a partir de julho
Empenho* (Forma de pagamento utilizada com exclusividade por instituições
públicas)

Após o preenchimento dos dados para inscrição: CPF, Nome Completo, Nome para
Crachá, e-mail e telefone de contato, basta clicar em “INSCREVER-SE” para que seja
disponibilizada a tela de pagamentos:



Ao clicar no botão “EFETUAR PAGAMENTO” será direcionado a tela do sistema Cielo
para efetuar o pagamento.

O link para pagamento também será enviado por e-mail ao interessado. Além disto, o
interessado poderá entrar a qualquer tempo na página de inscrição, digitar seu CPF e
a tecla “TAB” que será disponibilizado o mesmo link para pagamento.

Na tela de pagamento faça a escolha do meio de pagamento e siga as instruções em
tela.

Quando o pagamento for efetuado com sucesso o congressista receberá em seu e-
mail o recibo de pagamento e confirmação, em prazo máximo de 2 dias úteis.

4 - Solicitação de recibo
Após a confirmação do pagamento pelo sistema o inscrito também poderá retirar seu
recibo através do sistema, acessando o link de inscrições:
https://13cba.atuarios.org.br/inscricao/, digitando seu CPF e tecla TAB para habilitar o
link de acesso ao mesmo.

5 - Desistência e reembolso
Caso exista desistência, o inscrito deverá solicitar o cancelamento da inscrição ao
financeiro@atuarios.org.br, sendo reembolsado nas seguintes condições:

Prazo limite para cancelamento de inscrições: 23/08/2022.



Até 27/06/2022 - devolução de 70% do valor pago, em até 30 dias da
realização do evento;
Após 27/06/2022 e até 25/07/2022 – devolução de 50% do valor pago, em até
30 dias da realização do evento;
Após 25/07/2022 e até 23/08/2022 – devolução de 30% do valor pago, em até
30 dias da realização do evento;
Após 23/08/2022 - NÃO haverá devolução, exceto por duplicidade de
pagamento.

A solicitação de cancelamento de inscrição deve ser encaminhada para o e-mail
financeiro@atuarios.org.br, devendo ser apresentado motivo da desistência.

6 – Substituição de Congressista
A solicitação de substituição de um Congressista cadastrado por outro poderá ocorrer
somente até o dia 23/08/2022, mediando envio de e-mail para:
financeiro@atuarios.org.br, sendo o remetente correspondente ao e-mail cadastrado
para inscrição no evento, constando o seguinte:

Assunto: SUBSTITUIÇÃO CONGRESSISTA
Congressista Inscrito:

o Nome Completo
o CPF
o E-mail
o Telefone

Congressista Substituto:
o Nome Completo
o CPF
o E-mail
o Telefone

Razão da solicitação de Substituição

A efetivação da substituição dependerá de confirmação por e-mail.

7 – Conduta do Congressista

CRACHÁ

O uso do crachá de identificação é OBRIGATÓRIO para acesso a todas as atividades do
Congresso.

As recepcionistas e os seguranças estão instruídos a solicitar o crachá quando o
mesmo não estiver visível e a não permitirem o ingresso nas salas e na área de
exposição de qualquer pessoa que não porte o crachá de acesso.

A detecção de seu uso por terceiros implicará no cancelamento da inscrição, sem
devolução do valor pago.

IMPORTANTE: As regras e normas relativas ao evento, incluindo as regras referente as
inscrições, podem ser alteradas e/ou adequadas a qualquer momento pela
organização do evento.



CONTATO

Para informações adicionais, ou quaisquer outras solicitações, entre em contato com a
organização do evento, através do fone (21) 2531-0267 ou pelo e-mail:
financeiro@atuarios.org.br.


