INFORMAÇÕES ÚTEIS
O evento será desenvolvido através de Cursos Pré-Congresso, Conferências, Painéis,
Mesas-Redondas e Pôsteres
Público a que se destina
Médicos, Engenheiros, Especialistas em Medicina de Tráfego, Educadores, Legisladores,
Psicólogos, Engenheiros e Técnicos da Área de Trânsito, Profissionais da Área de
Planejamento Urbano, Segurança e Medicina.
Crachá
Todo participante receberá um crachá pessoal e intransferível. Seu uso é indispensável
e sem ele, não será possível o acesso às salas de trabalhos.
Língua Oficial
Português/Inglês
Certificado
Atendendo às recomendações da AMB, o CERTIFICADO e respectivo crédito (CNA)
somente serão concedidos aos inscritos que comprovadamente estejam presentes e
com permanência no evento por período não inferior a 75% do tempo de sua duração.
O mesmo será enviado por e-mail após o término do evento em até 30 dias.
Dispensa de Ponto
De acordo com a Instrução Normativa nª 9, de 27 de novembro de 1995, do
Ministério da Saúde, os funcionários públicos federais, estaduais e municipais deverão
solicitar a dispensa de ponto diretamente ao chefe de serviço a que pertencem.
Confirmação de Inscrições
O participante inscrito receberá em seu e-mail confirmação de sua inscrição, dia e hora
de funcionamento da secretaria, para a retirada de material assim como a planta de
acesso ao local.

Substituições
A qualquer momento poderá haver substituição da inscrição, desde que seja solicitada
pelo congressista inscrito à ABRAMET através do e-mail: giovanna@abramet.org.br.

Cancelamento
Somente o inscrito poderá solicitar, quando de direito, o reembolso do valor da inscrição.
O cancelamento deverá ser realizado através de notificação por escrito para:
giovanna@abramet.org.br.
Prazo para Reembolsos
Até 29/05/2019 – devolução do valor integral
Até 30/06/2019 – devolução de 80% do valor da inscrição paga.
Após 11/08/2019 – não haverá devolução

Comprovante
Os estudantes pós-graduação e residentes deverão encaminhar cópia do comprovante
de situação, sendo um dos citados abaixo:
- Carteirinha de estudante (frente e verso);
- Declaração de matrícula ou frequência assinada e carimbada pela instituição;
- Boleto quitado de mensalidade do semestre vigente da instituição de ensino.
Atenção:
Os comprovantes de categoria devem ser enviados através de e-mail –
giovanna@abramet.org.br - A/C – Depto de Administrativo.

