Regras Gerais para o CONGRESSO SOCERJ 2019

Acadêmicos de Graduação de Medicina e outras especialidades: consideram-se estudantes de
graduação de medicina e todos os estudantes das especialidades multiprofissionais. Para usufruir do
desconto será necessária a comprovação de estar devidamente matriculado na Instituição.
Residente e Pós-graduandos de MEDICINA: Para usufruir do desconto será necessário enviar
comprovante da residência médica ou da matrícula atual no curso de pós graduação.
Sócios da SBC - Quites e Remidos: a informação de regularidade será verificada pela SOCERJ. A não
comprovação das categorias implicará no pagamento da diferença com base na categoria correta.
Novo Sócio SBC/SOCERJ - Para usufruir do desconto será necessário anexar comprovante da
associação. A não comprovação implicará no pagamento da diferença com base na categoria correta.
Acompanhantes - Por determinação da ANVISA, acompanhantes não tem acesso às atividades
científicas e somente poderão circular nos eventos desde que devidamente identificados e desde que
não tenham acesso a materiais de divulgação restrita.
Os inscritos nos eventos principais podem participar de qualquer um dos eventos Pré-Congresso:
“Super Quarta” (20º Simpósio de Cardiologia Intervencionista SOCIERJ, 9º Curso de Imersão em
Arritmias para o Clínico, 3ª Jornada de Cardiometabolismo SOCERJ Atividade Multidisciplinar, Simpósio
de Espiritualidade).
Os inscritos nas Jornadas de Especialidades podem participar de outras atividades no dia diferente do
da realização de sua Jornada, porém o certificado de participação é emitido para a Jornada específica
de sua inscrição
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO:
Para as categorias que necessitam de comprovação, o link para pagamento será enviado por e-mail,
após a verificação do documento comprobatório pela SOCERJ. Caso o comprovante não seja aprovado
a inscrição será cancelada e será necessário uma nova inscrição com envio do comprovante correto.
A confirmação final de sua inscrição será enviada através de e-mail em até cinco dias úteis da
identificação do pagamento. Se dentro deste prazo não receber a confirmação, verifique se a
mensagem não está em sua caixa de spam ou entre em contato através do e-mail: goretti@socerj.org.br
POLÍTICA DE CANCELAMENTO / RESSARCIMENTO:
As solicitações de ressarcimento serão feitas após o término do evento. Enviar email com a solicitação
para: goretti@socerj.org.br
Solicitações enviadas até 08 de abril de 2019 serão devolvidas integralmente. Após essa data não
haverá devolução, somente substituição.
DÚVIDAS
encaminhe e-mail para: goretti@socerj.org.br

