TERMO DE ADESÃO
Este Termo tem como objetivo comunicar as orientações, normas e demais informações
pertinentes ao Congresso Administrar a ser realizado nos dias 09 e 10 de novembro de
2018, com tema: “Liderança, Inovação e Negócios”, no Centro de Eventos do Ceará,
Avenida Washington Soares, 999 - Fortaleza - CE.
1. Objetivo
O Congresso Administrar é realizado pelo Grupo Administrar e tem como objetivo propiciar
profundos debates sobre os assuntos que são destaque no cenário regional, nacional e
internacional, dentro do contexto organizacional, desenvolvendo e aprofundando os
conhecimentos teóricos e práticos dos participantes.
Além de contribuir para a difusão do conhecimento acadêmico e científico, o Congresso
Administrar configura-se como um momento de integração e ampliação da rede de
relacionamentos dos participantes, oportunidade esta que é ímpar para a discussão da
política estudantil e para a troca de experiências entre estudantes e profissionais.
2. Inscrições
2.1. A inscrição no Congresso Administrar implica na aceitação deste termo de adesão
como pré-requisito para acesso aos formulários de inscrição, de acordo com seus termos
mediante confirmação de inscrição;
2.2.

As

inscrições

serão

feitas

somente

através

do

endereço

eletrônico

www.congressoadministrar.com.br, a partir de 13/12/2017 a 24/10/2018 ou até ser atingido
o limite máximo de 5000 pessoas.
2.3. São de total responsabilidade do participante as informações prestadas no ato da
inscrição, sendo estas usadas na emissão de crachás, listas de presença e certificados, não
cabendo reclamação posterior;
2.4. No formulário de inscrição compreende-se que ‘Participante’ é a pessoa que vai
participar do evento; ‘Comprador’ é a pessoa que efetuou o pagamento. Ou seja, ambas
aparecem no momento da inscrição, mas só é inscrito o ‘Participante”.
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2.5. No ato da inscrição, o participante deverá escolher a categoria adequada: meia ou
inteira, fazendo-se necessária a comprovação da categoria meia conforme especificado nos
itens a seguir:
2.5.1. Para fins do benefício da meia-entrada, assegurado pela lei nº 12.933 de 26 de
Dezembro de 2013, o participante deverá no ato da inscrição, informar sua condição de
Estudante, Pessoas com Deficiência, Jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos
comprovadamente carentes ou idoso (com idade igual ou superior a 60 sessenta anos),
assim como comprovar no momento do credenciamento com os documentos elencados no
parágrafo 2º,4º;5º;6º; 8º;9º do artigo 1º da lei nº12.933 e Decreto Nº 8.537, de 5 de Outubro
de 2015. Para fins do benefício da meia-entrada, assegurado pela Lei Estadual n°
13.249/02, o participante deverá no ato da inscrição, informar sua condição de Doador
regular de sangue (registrados nos bancos de sangue dos hospitais do Estado do
Ceará) assim como comprovar no momento do credenciamento com os documentos
exigidos pela referida lei. Caso não haja a devida comprovação, nos termos da lei, deverá
ser paga a diferença de valores de meia entrada para inteira pelo participante, ou não
existindo interesse do mesmo de concretizar sua inscrição, este poderá solicitar o
reembolso conforme condições estipuladas no item 4 deste termo de adesão;
2.5.2. Para fins de comprovação de estudante no momento do credenciamento do evento
serão aceitos a Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional
de Pós-Graduandos (ANPG), União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas (Ubes), entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos
Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente
padronizado e caso não possua nenhum dos documentos mencionados anteriormente, será
aceita Declaração de Matricula, emitida entre 09 de agosto de 2018 e 09 de novembro de
2018 ressaltamos que não será aceito qualquer documento divergente dos mencionados
nesse tópico;
2.5.3. Para fins de comprovação da condição de Pessoa com Deficiência, mencionada no
item 2.5.1, serão aceitos Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência
Social da Pessoa com Deficiência ou documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei
Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013; Caso a pessoa com deficiência necessite de
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acompanhamento, ao seu acompanhante também se aplica o direito ao benefício da meia
entrada, conforme Decreto n. 8.537/15;
2.5.4. Para fins de comprovação da carência mencionada no tópico 2.5.1, será por meio de
comprovante de inclusão no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), onde conste
o nome do participante como membro da família, NIS ou fatura de energia elétrica em nome
do participante ou ascendentes, datado dos últimos três meses anteriores ao evento com
desconto de tarifa de baixa renda e a devida comprovação da idade (15 a 29 anos) , que
será por meio de documento oficial com foto, como Carteira de Identidade; Carteira Nacional
de Habilitação, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira de
Identidade Profissional ex: (OAB, CRM, CREA, CRESS, CREF e afins) ou ainda através da
Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a
partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de Identidade oficial com foto.
2.5.5. Para fins de comprovação da condição de idoso deverá apresentar a devida
comprovação da idade (sessenta anos ou mais), que será por meio de documento oficial
com foto (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte, Carteira de
Trabalho e Previdência Social, Carteira de Identidade Profissional, ex: (OAB, CRM, CREA,
CRESS, CREF e afins).
2.5.6. Para fins de comprovação da condição de doador de regular de sangue deverá ser
apresentado documento oficial válido, expedido por banco de sangue (são considerados
doadores regulares de sangue aqueles registrados no Hemocentro e nos bancos de sangue
dos hospitais do Estado do Ceará).
2.5.7. O benefício da meia-entrada ao portador de deficiência; ao comprovadamente carente
entre 15 e 29 anos de idade; ao estudante; ao idoso e ao doador regular de sangue do
Ceará está disponível somente a 40% (quarenta por cento) do total das vagas
disponibilizadas pelo organizador do evento;
2.5.8. O benefício da meia-entrada não é cumulativo, ou seja, o portador de deficiência; o
comprovadamente carente entre 15 e 29 anos de idade; o idoso e o doador regular de
sangue do Ceará, não poderá cumular o com a condição de estudante, visto já ser oferecido
o desconto de 50% (cinquenta por cento) ao pacote estudantil.
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3. Valores de Inscrições
Os pacotes estão divididos entre meia e inteira. E em áreas de localização no evento:
Bronze, Prata e Ouro. Ou seja, área Ouro – Próxima ao palco; área Prata – Atrás da área
ouro e área Bronze – Atrás da área Prata.
BRONZE

PRATA

OURO

ü Assento na área Bronze; ü Assento na área Prata;
ü Acesso

às

palestras ü Acesso

às

ü Assento na área Ouro;

palestras ü Acesso

às

palestras

magnas do evento;

magnas do evento;

magnas do evento;

ü Credenciais do Evento.

ü Credenciais do Evento;

ü Credencias do Evento;

ü 02 e-books.

ü 03 e-books;
ü 01 livro autografado
ü Foto com palestrantes

3.1. Não é permitido ao participante mudar de uma área para outra (bronze, prata e ouro)
em hipótese alguma.
4. Desistências;
4.1. Em caso de desistência dos pacotes nas áreas bronze, prata e ouro o participante
inscrito terá direito ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, se
esta for comunicada via e-mail, até a data de 20 de outubro de 2018, através do e-mail
atendimento@grupoadministrar.com.br, com pedido formal de desistência e conta
bancária de titularidade do participante, tendo o Grupo Administrar até 90 (noventa) dias
após o evento para proceder à devolução dos valores, e em caso de desistência entre 21
de outubro de 2018 e 08 de novembro de 2018, o participante inscrito terá direito ao
ressarcimento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, se esta for comunicada
através do e-mail atendimento@grupoadministrar.com.br, com pedido formal de
desistência e conta bancária de titularidade do participante, tendo o grupo administrar até
90 (noventa) dias após o evento para proceder à devolução dos valores. Informamos que
não será reembolsado o valor referente aos juros do parcelamento do cartão de
crédito, em hipótese alguma. As inscrições são intransferíveis e não serão aceitas
contas que não sejam de titularidade do participante desistente, em acordo com os
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parágrafos 1º; 2º; 3º; 4º do art.54 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 que instituiu o
Código de Defesa do Consumidor;
5. Pagamento
5.1. O pagamento da inscrição é feito por meio eletrônico no ato da inscrição com o valor
de acordo com cada lote e pacote escolhido pelo participante;
5.2. A confirmação do recebimento deve ocorrer em até 05 (cinco) dias, através do e-mail.
Caso o participante não receba a confirmação no prazo indicado deve enviar mensagem
para atendimento@grupoadministrar.com.br.
5.3. Não será permitida no dia do evento qualquer contestação de pagamento, pois todos
os congressistas devem estar com sua inscrição devidamente paga e com o comprovante
de inscrição, caso isso não aconteça o integrante não poderá participar do evento.
5.4. A organização do evento não se responsabiliza por inscrições não realizadas no site do
congresso por intermédio de terceiros.
6. Congressistas Menores de 18 (dezoito) anos
6.1. É obrigatória para concretização da inscrição de menores de 18 (dezoito) anos no
evento a autorização de seus pais ou responsáveis (formulário disponível no site do evento),
o presente formulário deverá conter reconhecimento de firma do responsável pelo menor,
sendo anexada a comprovação de filiação, tutela ou curatela (certidão de nascimento;
documento oficial com foto; termo de compromisso de tutor ou curador) apresentada no
credenciamento, na data do evento;
6.2. Para evitar maiores complicações no evento, recomenda-se que o participante esteja
sempre portando essa autorização. Pois a organização do evento se isenta da
responsabilidade de cuidados aos menores de 18 (dezoito) anos.
7. Das delegações
7.1. As delegações são independentes em seus atos e responsabilidades, para todos e
quaisquer efeitos, não tendo autoridade para assumir ou criar obrigações, fazer declarações
ou prestar qualquer garantia em nome da organização do evento ADMINISTRAR.
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7.2. Cada parte é a única responsável, em todos os aspectos, pela demissão, admissão,
controle e orientação de seus funcionários e pelos negócios celebrados com seus clientes,
não havendo nenhum vínculo entre as obrigações assumidas pelas delegações com as
obrigações assumidas pela organização do evento ADMINISTRAR, não sendo
considerados agentes ou prepostos um do outro.
7.3. As delegações são responsáveis pelos custos, despesas e danos de qualquer natureza,
provenientes de quaisquer reivindicações de terceiros, que sejam indevidamente
suportados pela organização do evento ADMINISTRAR, cabendo em todos os casos o
direito de regresso.
8. Participação no Administrar 2018.
8.1. O participante deverá apresentar-se ao credenciamento, portando documento oficial
com foto, comprovante de inscrição assinado e a comprovação elencada nos tópicos 2.5.1;
2.5.2; 2.5.3; 2.5.5; 2.5.6; em casos de compra de pacotes com desconto (estudante; idoso;
jovem entre 15 e 29 anos comprovadamente carente ou deficiente físico e doador de sangue
do estado do Ceará) para receber o material referente ao congresso, assim como crachá e
pulseira de acesso ao evento cientifico, momento que assinará recibo de entrega dos
materiais;
8.2. Não será permitido no dia do evento contestação de pagamento de inscrição, caso o
congressista não consiga imprimir seu comprovante de inscrição, deverá entrar em contato
com a organização do evento com antecedência mínima de 7 (sete) dias pelo e-mail:
atendimento@grupoadministrar.com.br;
8.3. Será obrigatório o uso de crachá e pulseira oficiais do Congresso Administrar, para
ingressar no local das palestras, sendo vedada, a entrada de participantes que não
apresentarem as credenciais necessárias para cada ocasião;
8.4. Em caso de perda do crachá ou da pulseira, será cobrada uma taxa de R$ 30,00 (trinta
reais) para emissão de 2ª via, e será cobrada uma taxa de R$60,00 (sessenta reais) em
caso de perda das duas credenciais crachá e pulseira que só será entregue diretamente ao
participante, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto;
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8.5. São pessoais e intransferíveis o crachá e a pulseira do evento, sendo exigida para
ingresso nos locais do evento, caso ocorra qualquer adulteração nas credenciais o
responsável poderá responder criminalmente pelo ato.
9. Conduta do Congressista
9.1. Será proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências do evento, caso seja
constatado o consumo ou porte de bebidas alcoólicas o participante será convidado a retirarse do local, sob pena de exclusão do evento, caso haja a persistência por parte do mesmo;
9.2. É expressamente proibido o consumo e comércio de substâncias proibidas por lei. Os
participantes que por ventura infringirem essa norma serão encaminhados às autoridades
competentes;
9.3. Durante a realização do congresso é preferível o uso de trajes que condizem com a
conduta do profissional da administração, sendo vedado, o uso de trajes sumários.
10. Do Foro do Termo
10.1. As partes elegem o foro da Cidade de Sobral-Ce, para solução de qualquer
controvérsia oriunda do presente Termo, ressalvado o GRUPO ADMINISTRAR, o direito de
optar pelo foro de sua sede.
11. Da Mudança de Palestrante
11.1. A contratada se obriga à prestação de serviços que consiste no ciclo de palestras
ministradas no Congresso Administrar a ser realizado nos dias 09 e 10 de novembro de
2018, com tema: “Liderança, Inovação e Negócios”, no Centro de Eventos do Ceará,
Avenida Washington Soares, 999 - Fortaleza - CE.
11.2. A contratada se obriga a apresentar as palestras e os respectivos palestrantes
anunciados nas peças de publicidade veiculadas, salvo motivo de caso fortuito ou de força
maior, hipótese em que um ou mais palestrantes poderão ser substituídos.
12. Disposições Gerais
12.1. Durante o evento será contabilizada a assiduidade dos participantes em toda a
programação científica. Só receberá certificado o participante que estiver com 75% (setenta
www.congressoadministrar.com.br
atendimento@grupoadministrar.com.br
WhatsApp (85) 9 99790729

7

e cinco) por cento de frequência na programação, ou seja, o participante só poderá faltar no
máximo um turno de palestras para fins de liberação do certificado, tendo como parâmetro,
o inciso VI, do art. 24 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que instituiu as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional;
12.2. O certificado de participação do Congresso Administrar conterá 30 horas de atividade
extracurricular, e, só será liberado mediante confirmação de frequência na programação
cientifica;
12.3. A entrega dos certificados será feita de forma ON-LINE no site de inscrição no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias após a realização do evento, sendo de responsabilidade do
congressista sua retirada no site do evento www.congressoadministrar.com.br;
12.4. Os assentos dos participantes no auditório serão ocupados por ordem de chegada,
exceto os locais reservados a palestrantes/autoridades;
12.5. Fica vedada a participação de menores de 15 (quinze) anos, excetos lactentes
(crianças de zero a um ano de idade que estejam sendo amamentadas);
12.6. A título gratuito, o participante do Congresso Administrar autoriza a captação, fixação
e utilização do seu nome, bem como sua imagem e voz para serem inseridos e utilizados
em campanhas promocionais e/ou institucionais do evento, e declara ciência do uso
comercial do material captado no evento, sem que haja nada a ser reclamado em referência
a diretos de sua imagem ou qualquer outro;
12.7. Todos os casos omissos serão solucionados pela Organização do evento. Os caso de
dúvidas/questionamentos deverão ser encaminhados via e-mail para o endereço eletrônico
atendimento@grupoadministrar.com.br.
Fortaleza, 13 de dezembro de 2017.
Grupo Administrar
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