
POLÍTICA DE INSCRIÇÕES   

CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA - SP 

12 a 14 de novembro de 2022 

ORIENTAÇÕES PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO  

A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento, que pode ser 
efetuado por cartão de crédito. Tenha bastante atenção ao confirmar ou preencher o 
cadastro com seus dados pessoais, pois eles também serão utilizados para os 
certificados de participação e para inscrição em cursos e trabalhos científicos. 

Normas para reembolso inscrito 

Solicitação de devolução de inscrição será aceito conforme cronograma abaixo, por 
justa causa, justificativa por escrito e enviado por e-mail. A devolução do valor pago da 
inscrição será devolvida em até 15 dias após o término do evento. Não haverá 
reembolso para cancelamentos após 12 de outubro de 2022 ou por não comparecimento 
ao evento. 

Limite para solicitação:  

Até 11/10/2022 20% do valor da inscrição paga  

Até 31/08/2022 40% do valor da inscrição paga  

Até 31/05/2022 60% do valor da inscrição paga  

a) Residentes ABMFR - Comprovar matrícula em serviço credenciado, mediante upload 
de comprovante em papel timbrado e assinado pela instituição de ensino, com o ano de 
vigência (2022). 

b) Acadêmicos de Medicina: estar devidamente matriculados em faculdades de 
medicina reconhecidas pelo Ministério da Educação mediante envio de documento 
comprobatório, com nome da instituição e ano vigente (2022). 

c) Estudantes: estar devidamente matriculados em faculdades reconhecidas pelo 
Ministério da Educação mediante envio de documento comprobatório, com nome da 
instituição e ano vigente (2022). 

d) Profissionais que não atenderem aos requisitos acima deverão se inscrever nas 
demais categorias previstas na Tabela de Inscrições. 

e) NÃO SÓCIOS / SÓCIOS NÃO QUITES: Deverão efetuar suas inscrições mediante 
condições e valores previstos na Tabela de Inscrições. 

f) PROFISSIONAIS NÃO MÉDICOS: Por determinação do CFM (Resolução 1718/04) 
profissionais não médicos não podem participar de atividades científicas dos 
congressos médicos. 



5. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO: A devolução de valores poderá ser solicitada 
pelos congressistas através do e-mail 
atendimento.cbmfr22@5weventos.com.br,  contendo nome completo, CPF/RG e 
Dados Bancários para reembolso, nas seguintes condições: 

a) Para pedidos feitos até 11 de outubro de 2022 a Comissão Organizadora reterá 20% 
do valor pago para ressarcimento de despesas com produção de materiais. Para 
pedidos protocolados até 31 de agosto de 2022 serão retidos 40% do valor da inscrição.  
E pedidos protocolados até 31 de maio de 2022 serão retidos 60% da inscrição. Não 
haverá reembolso de inscrições para pedidos feitos após 12 de outubro de 2022. 

b) O reembolso será feito em até 15 dias úteis após o término do evento e somente terá 
direito ao reembolso aqueles pedidos realizados por email e na conta corrente do titular 
da inscrição. Em hipótese alguma serão feitas devoluções para terceiros. 
 
c) GRAVAÇÃO E IMAGENS: As imagens das atividades do congresso são protegidas 
nos termos da lei, sendo proibida a captação e/ou transmissão por quaisquer meios 
eletrônicos (vídeos, fotos) para quaisquer finalidades sem autorização expressa da 
ABMFR. 

d) CERTIFICADOS: Serão emitidos certificados após evento e ficarão disponíveis na 
área do congressista. 

Ao efetivar sua inscrição no CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA FISICA E 
REABILITAÇÃO 2022, os participantes declaram sua plena aceitação e concordância 
aos termos da presente POLÍTICA DE INSCRIÇÕES. 

 


