
CONDIÇÕES GERAIS PARA OS CURSOS E EVENTOS REALIZADOS PELO SindusCon-SP 

 
As inscrições devem ser realizadas pelo site www.sindusconsp.com.br.  

O valor da inscrição será determinado pelo SindusCon-SP e constará no convite ou e-mail 

marketing do evento/curso e, mesmo, no site da Entidade.  

A inscrição poderá incluir a disponibilização de material didático, coffee-break e/ou certificado 

de participação.  

 
IMPORTANTE: O certificado será enviado apenas aos participantes que atenderem 75% 

da carga horário do curso/ evento. Os participantes que não atingirem esta carga horária 

receberão apenas as apresentações e fotos.  

 
Caso a inscrição no curso e evento seja feita com 48 horas de antecedência da realização dos 

mesmos, o pagamento será efetuado exclusivamente por meio de cartão de crédito.  

Pagamentos através de boleto bancário devem ocorrer, no máximo, até 48 horas da data de 

realização do curso/evento. Vencido este período, apenas será aceito pagamento via cartão de 

crédito.  

Para pagamentos efetuados via boleto, informamos que a cada reemissão (alteração no título), 

a pedido do participante, será acrescida a taxa bancária.  

 
IMPORTANTE: Na hipótese de o site gerar boleto com data de vencimento posterior a 

data de realização do curso e evento, o participante deverá efetuar o pagamento antes da 

data de realização dos mesmos, e apresentar o comprovante de pagamento no ato do 

credenciamento do curso ou evento, a fim de garantir a sua participação.  

 
Observação: Em caso de dúvidas ou caso ocorram problemas no momento da inscrição, entrar 

em contato com a Central de Relacionamento do SindusCon-SP por meio do telefone 11 

3334.5600.  

 
INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES  

Para garantir o desconto destinado aos estudantes nos cursos ou eventos, é obrigatória a 

comprovação de matrícula em curso universitário, ou a apresentação de diploma, a fim de 

comprovar a conclusão do curso em até 2 anos de formado, no ato de credenciamento ou 

enviar esses documentos pelo e-mail cursoseeventos@sindusconsp.com.br.  

 
IMPORTANTE: A inscrição do associado estudante deverá ser paga pela pessoa física, sob 

pena de não ser considerado o desconto relativo à inscrição.  

 

ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

Alterações nos dados constantes da ficha de inscrição são permitidas até 48 horas úteis da 

data do curso ou evento, devendo o participante solicitá-las pelo e-mail para 

cursoseeventos@sindusconsp.com.br.  
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CANCELAMENTO DO CURSO OU EVENTO  

As formalizações de cancelamento, desistência, transferência ou ausência deverão ser 

realizadas pelo e-mail: cursoseeventos@sindusconsp.com.br. 

O SindusCon-SP reembolsará 70% do total do valor pago ao participante, retendo 30% para 

cobrir despesas operacionais, em até 30 dias úteis.  

Caso o pedido de cancelamento seja enviado com antecedência de 72 horas da data marcada 

para realização do curso/evento, o reembolso será de 50% da importância paga.  

O valor será reembolsado para o CNPJ ou CPF em que foi realizado o pagamento da inscrição 

no curso/evento.  

Desistências ou cancelamentos comunicados com menos de 72 horas, ou ausências na data 

marcada do curso/evento não terão direito a reembolsos de valores pagos e os valores das 

inscrições serão devidos.  

Na hipótese anterior, a inscrição será devida ao SindusCon-SP e a cobrança será efetuada 

pelos meios legais.  

 

IMPORTANTE: O valor devolvido não será acrescido de correção, multa ou juros.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

O SindusCon-SP se compromete a cumprir os seus estatutos sociais e seu Código de Ética e 

Compliance.  

O SindusCon-SP se reserva o direito de não oferecer o curso/evento, caso não atinja o quórum 

mínimo por ele definido.  

O participante não terá direito a indenização, seja a que título for, pelo cancelamento do 

curso/evento.  

 

EVENTOS/CURSOS GRATUITOS  

Este termo aplica-se também a Cursos e Eventos gratuitos, no que couber. 
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