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REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS CONGRESSISTAS 

1. PARTICIPAÇÃO  

O link para as inscrições e todas as informações disponíveis sobre o 14º Congresso de Farmácia e 
Bioquímica de Minas Gerais (14CFBMG) estão disponíveis no site www.crfmg.org.br/congresso 

O Congressista, devidamente inscrito, terá direito a participar de qualquer evento constante na 
Programação Científica do 14CFBMG.  

Compõe a programação do 14CFBMG: 

 I Congresso de Farmácia Estética e Cosmetologia de Minas Gerais 
 I Congresso de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais 
 I Fórum Farmacêutico de Saúde da Mulher 
 Encontro de Educadores de Farmácia  

2. INSCRIÇÃO  

As inscrições estão disponíveis desde o dia 10 de abril de 2017 e serão finalizadas no primeiro dia do 
Congresso ou até se esgotarem o número total de vagas para o evento. 

Para realizar sua inscrição, você deve:  

1. Acessar o site www.crfmg.org.br/congresso;  
2. Ler e estar ciente das condições previstas neste edital;  
3. Clicar no botão “Inscrições”, informar o CPF e clicar em “AVANÇAR”;  
4. Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição corretamente e clicar em 

“PROSSEGUIR”; 
5. Escolher o Tipo de Inscrição e clicar em “PROSSEGUIR”; 
6. Informar o código de segurança e clicar em “PROSSEGUIR”; 
7. Clicar no botão “GERAR BOLETO”, imprimir e pagar o boleto dentro do vencimento.  

Sua inscrição somente será efetivada após o pagamento do boleto.  

O boleto de inscrição terá um vencimento de 2 (dois) dias corridos, contados a partir da data em que foi 
gerado.  

http://www.crfmg.org.br/congresso/
http://www.crfmg.org.br/congresso/
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Caso o vencimento caia em um sábado, domingo ou feriado nacional, ele será automaticamente 
alterado para o próximo dia útil.  

Em caso de inscrições pagas por pessoas jurídicas, o Congressista deverá informar a Razão Social e o 
CNPJ para que tais dados constem no boleto.  

A veracidade de qualquer informação fornecida pelo Congressista é de sua inteira responsabilidade.  

Caso o boleto não seja quitado até o vencimento, é necessário que o Congressista acesse novamente a 
Área do Congressista e gere um novo boleto.  

Uma vez quitado, não é possível alterar o tipo de inscrição nem emitir segunda via do mesmo. 

O valor do boleto será correspondente à categorização do tipo de inscrição escolhido na data da 
emissão. 

Todas as funcionalidades da Área do Congressista  ficarão disponíveis após a confirmação do pagamento 
pela instituição  financeira, no prazo de 1 (um) a 5 (cinco) dias úteis.  

O preenchimento dos dados e emissão do boleto são de responsabilidade do Congressista. Em nenhuma 
hipótese haverá a devolução de valores pagos.  

IMPORTANTE: O comprovante de inscrição deve ser impresso e apresentado no momento do 
credenciamento. Nele constará um resumo das informações do Congressista. 

Pacote Caravana: Com o pacote caravana a cada 10 inscrições pagas é gerada uma cortesia. Para 
participar, basta formar um grupo de 10 pessoas e, após o processamento dos boletos, o organizador da 
caravana, ao informar código/nº do documento dos 10 participantes, recebe a gratuidade do seu boleto.  

Passos para Inscrição do Modo Caravana: 

1. Preencher normalmente a ficha de inscrição e gerar o boleto. Obs.: Neste momento o boleto 
constará o valor normal de sua inscrição; 

2. Acessar a área do Congressista no site e clicar em “ORGANIZAR CARAVANA”; 
3. Preencher os 10 códigos dos boletos (campo nº do documento) com os pagamentos já 

processados e clicar em “ORGANIZAR”; 
4. Automaticamente o sistema converterá a sua inscrição como cortesia e seu boleto não estará 

mais disponível para impressão; 
5. À partir daí você terá acesso a montagem de sua grade científica, na área do Congressista. 
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3. TIPOS DE INSCRIÇÃO 

1) Graduando:Estudantes de graduação em Farmácia ou em outra área da saúde. Ao escolher o 
tipo Graduando o Congressista deverá estar ciente que:  

 Deve enviar o documento, no formato PDF (máximo de 512kb), VIA ÁREA DO 
CONGRESSISTA, que comprove o vínculo com a instituição de ensino;  

 O documento enviado será analisado pela Comissão Organizadora do 14CFBMGe, somente 
após a aprovação, a montagem da grade estará liberada; 

 O processo de análise do documento é de 1 (um) dia útil;  
 No ato do credenciamento o documento original poderá ser solicitado;  
 Caso seja detectada alguma irregularidade, o Congressista  será impedido de participar do 

evento, e poderá sofrer penalidades previstas em lei. 

2) Farmacêutico regularmente inscrito no CRF/MG:São os farmacêuticos regulares e com inscrição 
ativa no CRF/MG. Ao escolher esta opção o Congressista deverá estar ciente que: 

 Poderá ser solicitada a carteirinha profissional no ato do credenciamento;  
 A situação do profissional poderá ser consultada no sistema do CRF/MG. 

3) Farmacêutico regularmente inscrito em outro estado:Farmacêuticos regularmente inscritos nos 
Conselhos Regionais de Farmácia de outros estados. 

 O Congressista que escolher esta opção deve estar ciente que poderá ser solicitada a 
carteirinha profissional no ato do credenciamento; 

4) Farmacêutico não inscrito:Farmacêuticos não inscritos em nenhum CRF.  

5) Outros profissionais:Profissionais não farmacêuticos com interesse em participar do 14CFBMG.  

Uma tabela com valores para cada tipo de inscrição está disponível no site 
www.crfmg.org.br/congresso 

4. Programação Científica  

O Congressista poderá montar livremente a sua grade, de acordo com os eventos disponíveis. A 
montagem da grade somente será habilitada após a confirmação do pagamento do boleto pela 
instituição financeira.  

http://www.crfmg.org.br/congresso/
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Na Área do Congressista estarão disponíveis as opções de INCLUIR, REMOVER, VISUALIZAR E IMPRIMIR 
os itens da Programação Científica.  

Cada evento da programação possui carga horária própria e o sistema impede que sejam escolhidos 
eventos com horários coincidentes.  

Para garantir a vaga no evento de seu interesse, recomenda-se montar a grade o mais rápido possível, 
pois o número de vagas é limitado em cada um. Uma vez esgotado o número de vagas de um evento, o 
mesmo  ficará automaticamente indisponível.  

O Congressista pode alterar a sua grade a qualquer momento, mas recomenda-se cautela ao remover 
itens, devido ao número limitado de vagas dos eventos.  

A Programação Científica poderá sofrer modificações sem aviso prévio.  

Qualquer modificação na Programação será publicada nos canais de comunicação do CRF/MG, entre 
eles o site do Congresso.  

IMPORTANTE: O acesso aos auditórios será controlado mediante verificação prévia da 
programaçãocientífica impressa pelo Congressista. 

5. Área do Congressista 

É o local no site onde o Congressista poderá gerenciar sua inscrição até a data do evento. Seu acesso é 
feito por meio de login e senha. 

Nessa área o Congressista poderá, a qualquer momento: 

 Ter acesso ao boleto de inscrição; 
 Alterar os dados do crachá de identificação,  
 Alterar/montar a programação científica; 
 Imprimir o comprovante de inscrição; 
 Cadastrar trabalhos científicos para exposição de Temas Livres; 
 Acessar, se disponível, os materiais de palestras e certificados*.  

*A disponibilização dos conteúdos ministrados no evento é condicionada a autorização e 
encaminhamento do arquivo pelo palestrante. 
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6. Crachá de Identificação 

O crachá é pessoal e intransferível e será entregue durante o credenciamento.  

O Congressista deve mantê-lo visível e bem conservado, pois a marcação da presença é feita pelo código 
de barras da etiqueta.  

Não haverá reposição de crachás, mas caso a etiqueta seja danificada, o participante deverá procurar o 
credenciamento para emissão de uma nova.  

Os dados informados são de inteira responsabilidade do participante. Para modificar as informações 
contidas na etiqueta do crachá o Congressista deve atualizá-las na Área do Congressista.  

7. Temas Livres 

Para informações sobre a inscrição de trabalhos científicos, consulte o regulamento dos Temas Livres.  

8. Certificado do Congressista 

Em até 30 (trinta) dias após o encerramento do 14CFBMG, os certificados serão disponibilizados 
eletronicamente na Área do Congressista do site www.crfmg.org.br/congresso. 

O registro da presença do Congressista em cada evento constante na programação será feita mediante 
leitura do código de barras impresso no crachá, no acesso às salas/auditórios.  

Constará no certificado apenas o evento e a carga horária computada no registro eletrônico.  

9. Deveres do Participante 

 Assumir, no ato da inscrição, o compromisso em seguir todas as normas apresentadas neste 
regulamento e a cumprir as instruções recebidas pela organização do 14CFBMGdurante o 
evento a ser realizado no Minascentro, em Belo Horizonte, nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 
2017; 

 Prezar pela ordem e organização do evento, assim como a integridade física dos demais 
Congressistas, dos Palestrantes, Expositores e demais funcionários; 

http://www.crfmg.org.br/congresso/
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 Zelar pelos seus pertences e preservar a boa conduta no trânsito pelas dependências do 
Minascentro;  

 Não portar substâncias ilícitas dentro das dependências do Minascentro; 
 Responsabilizar-se por quaisquer danos deliberadamente provocados às instalações do 

Minascentro, equipamentos e instalaçõesdos auditórios, infraestrutura dos estandes, veículos e 
demais materiais/estruturas disponíveis no evento, cabendo a imediata indenização, reparo 
e/ou pagamento de multas devidas.  

 

10. Disposições Finais  

As despesas relacionadas à alimentação, transporte e hospedagem são custeadas pelo próprio 
participante.  

Qualquer situação não prevista neste regulamento e as ocorrências registradas durante o evento serão 
avaliadas pela comissão organizadora do 14CFBMG, que decidirá pela conduta a adoção das medidas 
que se fizerem necessárias. 

Ocorrências consideradas gravíssimas acarretarão em desvinculação imediata do evento.  

A confirmação deste regulamento por parte do inscrito implicará em sua concordância com os termos 
aqui expostos. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

Farm. Elaine C. Coelho Baptista 
Presidente do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais 


