VII SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL
Período: 24 de Agosto de 2018
Departamento de Ensino, Pesquisa e Educação Comunitária - DEPECOM
Coordenação do DEPECOM: Dr. Edilmar de Moura
Coordenadora do Evento: TAMARA SIMONE DIAS DE FARIAS
1. A INSTITUIÇÃO PROMOVENTE se obriga a ministrar o VII SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL, dia 24 de
agosto de 2018 , com carga horária de 8 horas/aula. A ser realizado no auditório da Escola de Oncologia da
Liga (Avenida Miguel Castro, 1355 - Dix-Sept Rosado - Natal/RN), das 8h ás 16h.

2. A participação no VII SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL, sujeita-se ao pagamento à INSTITUIÇÃO
PROMOVENTE, sendo os valores divididos nas seguintes categorias:
PÚBLICO ALVO
Profissionais

Estudante

VALORES
R$ 90,00 á vista (Aceitamos todos
os cartões. Débito e Crédito.)
R$ 70,00 á vista (Aceitamos todos
os cartões. Débito e Crédito.)

3. As inscrições poderão ser feitas através de email depecom@liga.org.br, no campo “assunto” colocar
Inscrição – VII SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL – NOME COMPLETO ” , em anexo colocar o comprovante de
depósito identificado no Banco do Brasil Ag. 4361-3 e Conta Corrente 5140-3 no valor descrito acima ,
juntamente com Ficha de Inscrição e Regulamento devidamente assinados ou de forma presencial na
Escola de Oncologia da Liga - Avenida Miguel Castro, 1355 - Dix-Sept Rosado - Natal/RN.
4. As palestras serão ministradas no local previamente estipulado, por profissionais da área e de outras
áreas, de acordo com a programação científica.
5. O uso do crachá é obrigatório, durante todo o período do Simpósio, para sua identificação.
6. Não existirá a obrigatoriedade do repasse das aulas ministradas pelos profissionais, ficando a critério
dos mesmos. Será fornecido ao PARTICIPANTE apenas a indicação bibliográfica do material exposto nas
palestras no VII SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL.
7. O(a) participante que, porventura, vier a desistir do Simpósio até o dia 22 de Agosto/2018, mediante
protocolo de documento formalizando o respectivo pedido, terá direito à restituição dos valores pagos
deduzindo-se o percentual de 10% (dez por cento), cobrado a título de custos administrativos da
INSTITUIÇÃO PROMOVENTE.
8. Caso o pedido de desistência venha a ser formalizado após dia 22 de Agosto/2018, não será cabível ao
PARTICIPANTE nenhuma restituição do montante pago.
9. Fica determinado que o certificado digital será enviado por e-mail no prazo máximo de até 15(quinze)
dias úteis após o referido evento.
10. Qualquer dúvida procurar o setor DEPECOM, contato: 4009-5567.
Natal/RN, _____/___________/2018.
CIENTE: _________________________________________ CPF: ___________________________

