78ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DA ABEn-MT
BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE
DEMOCRÁTICA

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE INSCRIÇÃO NOS EVENTOS
Por meio deste instrumento, o inscrito/participante concorda com os itens do presente Termo de Adesão à
Política de Inscrição no evento, doravante denominado 78ª Semana Brasileira de Enfermagem, a realizar-se na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2017, no Auditório do
Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da UFMT.
1. INSTRUÇÕES GERAIS
Os interessados em inscrever-se na 78ª Semana Brasileira de Enfermagem da ABEn-MT deverão fazê-lo
exclusivamente via internet, no site da ABEn seção Mato Grosso www.abenmt.org.br. Após o preenchimento do
formulário de inscrição, o sistema gerara um boleto bancário, o qual deverá ser impresso pelo inscrito para
apresentação no credenciamento do evento no dia 19/05/2017, juntamente com 1 Kg de alimento não perecível
ou 1 pacote de frauda adulto/idoso.
O boleto bancário não precisará ser pago caso o inscrito não for apresentar trabalho cientifico. Contudo, ele
servirá de COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. Guarde uma cópia legível e leve-o ao local para facilitar a retirada do
material no credenciamento.
*O interessado em submeter TRABALHO CIENTIFICO deverá pagar a anuidade da ABEn-MT que consta no
boleto bancário e inserir uma cópia digitalizada no RESUMO.
2. DA INSCRIÇÃO
Poderá ser realizada pelo site www.abenmt.prg.br ou no local e não haverá custos para a programação oficial.
Contudo, estamos solicitando a contribuição de 1 Kg de alimento não perecível ou 1 pacote de frauda
adulto/idoso.
O interessado em submeter trabalho científico, deverá pagar a anuidade da ABEn-MT e, caso seja aprovado para
apresentação na seção e-pôster, deverá apresentar no dia o comprovante da inscrição e do pagamento da
anuidade. Caso não sejam apresentados estes documentos, implicará na exclusão do resumo do trabalho
científico.
3. DO VALOR DE INSCRIÇÃO
A inscrição é gratuita, sendo necessária apenas a apresentação do boleto gerado no momento da inscrição e a
contribuição de 1 Kg de alimento não perecível ou 1 pacote de frauda adulto/idoso no momento do
credenciamento no evento.
Evento

Atualização Técnico-científica

Apresentação e-pôster

Gratuita + contribuição
alimento e/ou fraldas

R$ 15,00 (quinze reais)

Anuidade ABEn-MT (ver quadro por categoria)
para os que irão submeter resumos

4. DOS CÓDIGOS E SENHAS
Guarde o número da inscrição gerado e a senha cadastrada. Com estes dados, você poderá consultar o seu status
de inscrição, alteração de dados, emitir 2ª via do boleto, entre outras.
5. DOS PARTICIPANTES ESTRANGEIROS
Se você não é brasileiro e/ou não tem CPF, entre em contato com a organização do evento pelo e-mail
abenmt@abenmt.org.br para obter um código especial de inscrição.
6. CONTATO
Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com a organização do evento através do e-mail
abenmt@abenmt.org.br ou no facebook da ABEn-MT. Estaremos à disposição para melhor atendê-lo.
IMPORTANTE





Todo e qualquer comprovante, boleto bancário ou comprovação de sócio ou estudante, além de serem
enviados digitalizados junto com o RESUMO no momento da inscrição do trabalho, deverão ser
obrigatoriamente, apresentados no ato do credenciamento, para o caso de haver necessidade de dirimir
quaisquer transtornos.
Durante o evento, haverá a divulgação das imagens no facebook da ABEn-MT.
A Comissão Organizadora do evento, sob quaisquer argumentos, não se responsabilizará por eventuais
perdas, danos, roubos ou extravios de objetos pessoais e/ou institucionais ocorridos, antes, durante e
após o evento.


TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE INSCRIÇÃO
Li compreendi e estou de acordo com todo o TERMO DE ADESÃO acima.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
Li compreendi e estou de acordo com todo o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ. Clique aqui
para ver o termo

