
FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES 
 
1 - O que está incluso em minha inscrição? 
 
Ingresso Digital: Participação no evento ao vivo através do painel do participante, sessões/temáticas gravadas, chats, 
participar de sorteios, certificado digital e dois meses de acesso à integrado do evento gravado. 
Ingresso Presencial: Participação no evento ao vivo e presencial, sessões/temáticas gravadas, participar de sorteios, 
certificado digital e dois meses de acesso à integrado do evento gravado, kit participante (Credencial exclusiva, Sacola 
Ecobag, Bloco de anotações, caneta), 4 kits coffee breaks na sexta e sábado. 
 
2 - Como faço para escolher as Sessões Temáticas/Oficinas que desejo participar? 
Ingresso Digital: todas as Sessões Temáticas e Oficinas estão disponíveis. 
Ingresso Presencial: todas as Sessões Temáticas e Oficinas estão disponíveis. 
 
 
3 - Posso trocar meu tipo de inscrição paga de evento digital para presencial ou vice-versa? 
É possível, porém, poderá haver acrescimentos de taxas administrativas. Neste caso, acesse seu painel do 
participante, no menu superior clique em "Atendimento" e abra um chamado para que nossa equipe possa atendê-
lo(a). 
 
5 - Vocês emitem certificado online? 
Sim. Os certificados ficarão disponíveis para download no painel do participante após o término do evento, seja no 
ingresso presencial ou digital. 
 
6 - Como é feito o pagamento da minha inscrição? 
Todas as inscrições podem ser pagas por meio de cartão de crédito. À vista ou parcelado em até 3 vezes. 
 
7 - Quais são as bandeiras de cartão de crédito aceitas para o pagamento? 
São aceitos cartões nacionais e internacionais nas bandeiras American Express, Diners, Elo, MasterCard e Visa 
 
8 - Existe alguma taxa extra de serviço? 
Não. Você pagará apenas o valor do lote vigente no momento da inscrição, sem nenhuma taxa adicional. 
 
9 – O que o ingresso presencial NÃO dá direito? 
Todas as despesas de deslocamento, hospedagem, estacionamentos, refeições como jantar e almoço são de 
responsabilidade do participante. 
 
10 - Em caso de cancelamento, em quanto tempo será feito o estorno? 
De acordo com o Art. 49 da Lei 8.078/09 do Código de Defesa do Consumidor, o reembolso é garantido por um prazo 
legal de 7 dias após a compra. Estorno de pagamento via cartão de crédito não há custo para essa operação e o 
tempo de processamento é imediato, no entanto, o portador do cartão poderá visualizar o saldo reembolsado na 
fatura em até 2 meses da solicitação (funcionamento padrão das operadoras de cartão de crédito). 
 
11 - É possível emitir um boleto em nome da minha empresa? 
Sim. Ao efetuar a inscrição e selecionar “boleto” como forma de pagamento, você poderá cadastrar os dados de 
Pessoa Jurídica e preencher os dados de sua empresa e, assim, o boleto será emitido com estes dados. 
 
12 - Não recebi o e-mail de confirmação e agora? 
Caso não tenha recebido o ingresso em seu e-mail, entre em contato conosco através do e-mail aecep@aecep.org.br. 
 
13 - Haverá serviço de estacionamento no local do evento? Se sim, é grátis? 
Não há estacionamento disponível no Mackenzie, há estacionamentos privados ao redor do Mackenzie, porém não 
está incluso no valor do evento, devendo ser pago pelos participantes. 
 
14 - Como funciona a entrada no evento? 



O credenciamento do evento inicia uma hora antes da primeira palestra no dia 22/07/2022. Recomendamos chegar 
cedo para evitar filas. 
 
15 - O que devo levar no dia do evento? 
Você deverá levar um documento pessoal com foto e respeitar as regras de distanciamento e protocolos de saúde 
vigentes. 
 
16 - Como faço para me tornar um patrocinador ou expositor no Workshop? 
Para informações contate-nos por meio e-mail relacionamento@aecep.org.br 
 
17 - Não sou associado, posso adquirir inscrições em lote? 
Sim! As inscrições em lotes estão disponíveis para todas as modalidades, através do acesso por seu login e senha e 
selecionando a opção em lote. 
 
18 - Quem tem direito a descontos de 20%? 
Colaboradores de escolas associadas que estão em dia com suas obrigações junto à AECEP, tem direito a com 20% 
de desconto nos dois ingressos: presencial e digital automaticamente pelo login em sua área de associado. 
 
19 - Sou gestor de escola associada, posso adquirir inscrições em lote com 20% de desconto? 
Claro que sim! desde que sua escola esteja em dia com as obrigações junto à AECEP, tem direito a adquirir até 10 
inscrições com 20% de desconto nos dois ingressos: presencial e digital. A cada 10 inscrições presenciais pagas, a 
escola associada adimplente tem direito a mais 1 ingresso de cortesia (Promoção válida somente até maio/22). Para 
obter o cupom da cortesia, entre em contato após a quitação dos 10 pagantes, através do e-mail 
financeiro@aecep.org.br. 
 
20 - A AECEP firmou parceria com algum hotel para descontos especiais para participantes presenciais? 
A AECEP não firmou parceria diretamente com Hotéis, mas no nosso Hotsite indicamos os Hotéis próximos ao 
Mackenzie. 


