
Regulamento Geral

Inscrições:
• As inscrições são realizadas somente pelo site www.saesp.org.br > Eventos > Eventos SAESP
• O pagamento pode ser realizado por meio de boleto ou cartão de crédito 
• Quando uma atividade possuir mais de uma edição, as inscrições para a próxima data somente serão 
disponibilizadas após a realização da edição antecedente ou se as vagas se esgotarem. Com exceção do curso 
SAVA, que tem as suas inscrições abertas semestralmente
• Não efetuamos reserva de vaga para nenhuma das atividades do calendário científico
  
Cancelamento:
• Será aceito pedido de cancelamento até 20 dias antes do primeiro dia de realização do curso.
• Serão descontados 20% do valor pago, referente às despesas administrativas
• Após esse prazo, não será aceito pedido de cancelamento nem devolução de 80% do valor pago na inscrição, 
sob nenhuma hipótese e ou justificativa
• O pedido de cancelamento deverá ser encaminhado para inscricoes@saesp.org.br
• O prazo para o pagamento do valor devido é de até 30 dias, a partir da formalização encaminhada para o 
e-mail inscricoes@saesp.org.br
  
Pagamento em duplicidade ou inscrição realizada em curso ou categoria divergentes:
• Caso o pagamento tenha sido realizado com cartão de crédito serão descontados 4% referente às taxas da 
operadora do cartão 
• O prazo para o pagamento do valor devido é de até 30 dias, a partir da formalização encaminhada para o 
e-mail inscricoes@saesp.org.br
  
Transferência:
• Será aceito pedido de transferência de inscrição, uma única vez, para a próxima edição do mesmo curso, até 20 
dias antes da sua realização, mediante a disponibilidade de vaga
• Será aceito pedido de transferência de inscrição para outro participante da mesma categoria associativa, até 10 
dias antes do primeiro dia de realização do curso, mediante ao pagamento da diferença da tabela vigente.
• O pedido de transferência deverá ser encaminhado para inscricoes@saesp.org.br
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