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REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

1. O credenciamento será realizado exclusivamente de forma online, devendo o inscrito seguir as 
instruções contidas no site: http://eventos.multivix.edu.br/ecad/index. (O inscrito será responsável 
pela impressão de seu comprovante de credenciamento, que será indispensável para entrada no evento) 

 2. Para fins de inscrição, somente será considerado Acadêmico o individuo que não possui graduação e 
que esteja cursando o Ensino Superior. Preencha corretamente seu nome e dados na sua ficha de 
inscrição pela internet para que não ocorram transtornos, pois essa inscrição será utilizada na confecção 
de credenciais e certificados. OBS: O Pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado no PAG SEGURO, 
em conta de TITULARIDADE DO INSCRITO no ECAD. Caso você não possua uma conta em seu nome, 
faça o seu cadastro! É simples, rápido e gratuito. 

3. Em hipótese alguma serão aceitos cancelamentos de inscrições. Somente será admitida a transferência 
da inscrição para outra pessoa, mediante prévia comunicação e pedido via e-mail à Organização (com 
documentação de autorização da pessoa inscrita originalmente digitalizado), até o dia 23/05/2017, 
indicando o nome da pessoa beneficiada, sem encargo extra. (Os documentos e o e-mail de solicitação 
devem ser enviados para o e-mail: ecad@mutivix.edu.br com o assunto “Transferência de Inscrição”). 

4. Cuide de sua credencial, ela é pessoal e intransferível. Na hipótese de perda da credencial durante o 
evento, somente será fornecida segunda via mediante o pagamento de taxa administrativa no valor de 
R$: 10,00 (Dez reais). Todos os participantes deverão usar a credencial oficial do evento para que 
possam ter acesso às atividades do Encontro. As palestras do evento serão realizadas no Cerimônial 
Belas Artes.  

5. Os certificados de participação, com carga horária de 30 horas/aula, serão entregues após o término 
da última palestra do evento, no máximo até às 19:00h, aos participantes que comprovarem, no mínimo, 
75% de freqüência. O inscrito, com participação mínima requerida, poderá requerer na secretaria do 
evento, após as 16:00h do dia 03/06/2017 o envio do seu certificado pelos correios pagando uma taxa 
administrativa de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais). 

6. As vagas são limitadas e não haverá abertura de sala com telão. Não será permitida a entrada de 
menores e/ou acompanhantes, exceto se estiverem credenciados e inscritos no evento. Não será 
permitida a entrada de bebidas alcoólicas/pessoas alcoolizadas bem como pessoas trajando bermuda ou 
camiseta no local do evento. 

7. As inscrições pela internet serão aceitas somente até dia 30/05/2017, se ainda houver vagas. Após 
essa data, somente serão realizadas inscrições na secretaria do evento, no dia 02/06/2017, se houverem 
vagas remanescentes. 

8. No preço de inscrição não estão inclusos hospedagem, alimentação, ingressos de festas ou 
confraternizações de quaisquer espécies ou quaisquer outras taxas extras. 

9. A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste 
regulamento e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá alegar desconhecimento. 
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10. O inscrito cede, a título gratuito o direito de uso de voz e/ou imagem realizada e/ou produzida no 
evento, para ser veiculada em peças de propaganda do organizador. 

11. À Coordenação do Evento reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, o conteúdo 
programático por motivo de caso fortuito ou força maior. Eventuais alterações em nenhuma hipótese 
ensejarão reembolso dos valores pagos a titulo de inscrição. 

12. Compete à Comissão Organizadora do Evento decidir sobre os casos não expressamente previstos 
nesse Regulamento. 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 10 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO: 

 

 

ANEXO I* 
PERIODO DE INSCRIÇÕES – ENCONTRO CAPIXABA DE DIREITO 

1° Lote – 14 de abril à 18 de maio de 2017 

CATEGORIA: VALOR: 

Acadêmicos R$: 95,00 

Profissionais/Outros R$: 120,00 

2° Lote – 19 à 30 de maio de 2017 

CATEGORIA: VALOR: 

Acadêmicos R$: 110,00 

Profissionais/Outros R$: 135,00 

3° Lote – 02 de junho de 2017 (se houver vagas) 

CATEGORIA: VALOR: 

Acadêmicos R$: 125,00 

Profissionais/Outros R$: 150,00 


