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REGRAS DE INSCRIÇÃO 

 
Confirmação de inscrição: A inscrição do treinamento será considerada efetuada 

mediante o preenchimento da ficha de inscrição e após o recebimento do e-mail da 

equipe Dcide confirmando os dados inseridos.  

 

Pagamento: Após confirmação das informações para faturamento, será encaminhada 

a Nota Fiscal referente ao Treinamento para pagamento em até 30 (trinta) dias. A 

Dcide solicita a confirmação dos dados da Nota Fiscal pois, devido a formalidades 

junto à Prefeitura de Campinas, a nota somente poderá ser cancelada, alterada, ou 

reemitida durante o mês de emissão da mesma. Após este período, a Nota Fiscal 

não poderá ser cancelada. 

 

Desistência: Após o pagamento via boleto ou depósito bancário o cancelamento da 

inscrição poderá ser realizado pelo participante ou responsável através de 

manifestação no e-mail contato@dcide.com.br com até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data de início do treinamento. Neste caso, o valor da inscrição será devolvido no 

montante de 70% (setenta porcento) do valor integral pago, retendo a Dcide o valor 

equivalente a 30% (trinta porcento) a título de ressarcimento de despesas; Caso a 

manifestação pela desistência do curso seja realizada após o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis antes do início do curso, não haverá reembolso dos valores pagos, somente 

podendo o participante desistente solicitar a substituição por outro participante.  

 

Substituição de inscritos: A substituição de participante no treinamento deverá ser 

comunicada no e-mail contato@dcide.com.br e preenchimento da ficha de inscrição 

com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de início do treinamento.  

 

Cancelamento ou alteração de data e/ou local do evento: O treinamento poderá 

ter sua data e/ou local de realização alterado em função de eventos fortuitos ou de 

força maior ou do quorum de participantes. Caso isso venha a acontecer, todos os 

participantes serão previamente avisados e não sendo as alterações convenientes 

poderão optar por uma das seguintes alternativas:  

 

1- Ser reembolsado integralmente pelo valor pago pela inscrição do treinamento;  

 

2- Concessão de crédito para participação em outro treinamento oferecido pela Dcide, 

no valor equivalente ao total pago;  

 

3- Substituição por outro participante, mediante o preenchimento da ficha de inscrição 

com os dados do novo participante.  

 

A manifestação do participante por uma das alternativas acima deverá ser efetivada 

através de mensagem eletrônica no e-mail contato@dcide.com.br no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação de alterações no treinamento. 

Após tal limite, serão consideradas como aceitas, tacitamente, todas as alterações 

informadas, o que implica que o participante concorda com as novas condições e 

termos do treinamento e que sua inscrição é válida e ativa neste novo cenário. 
 


