
REGRAS DE INSCRIÇÃO 

ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO 2020 

 

1. Das inscrições 

 

As inscrições devem ser feitas única e exclusivamente pela internet, no 
formulário próprio, disponível no hotsite do evento em que se deseja se 
inscrever, no período especificado para tal atividade. Não serão aceitas 
inscrições feitas por outros meios, tais como e-mail e telefone. 

Nos eventos que forem possíveis, se ainda houver vaga, será aceito a inscrição 
no local do encontro e terá um reajuste de mais ou menos 20% sobre o valor do 
último lote.  

O participante deverá estar atento aos prazos de inscrição para efetuar o seu 
registro. 

Existem duas modalidades de inscrição, sendo:  

 

- INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

A inscrição individual é a modalidade em que cada participante é responsável 
pelas informações fornecidas. No momento do credenciamento, a pessoa 
inscrita deverá comparecer ao local com documento de identificação com foto 
e comprovante de pagamento da inscrição gerado pelo sistema, para retirar 
seu próprio kit de participação. 

- INSCRIÇÃO DE CARAVANA 

A inscrição de caravana é a modalidade de inscrição em que uma única pessoa 
(denominado Coordenador de Caravana) é responsável pelas informações 
fornecidas de um determinado grupo. Somente serão aceitas inscrições de 
caravana de grupos de, no mínimo, 5 pessoas. 

O material de credenciamento (kit) da caravana será entregue todo e de uma 
única vez ao coordenador no momento do credenciamento, que deverá 
apresentar um documento de identificação com foto. Este, por sua vez, será o 
responsável pela distribuição dos kits aos participantes. 

- CRIANÇAS 

Crianças só pagam a partir de 12 anos, valor normal da inscrição, conforme 
informações que estão no site. 



Menores de 12 anos os responsáveis devem apresentar o documento de 
identificação no credenciamento, essas crianças não pagam a inscrição mas só 
recebem a pulseira de identificação.  

No ENF não há espaço específico para as crianças, cada família que levar 
deverá ser responsável pela criança. 

 

2. Do pagamento da inscrição 

Ao efetuar o registro no sistema, o participante individual deverá gerar o boleto 
bancário para pagamento da taxa de inscrição. Este boleto sairá com data de 
vencimento três dias adiante a partir da data de geração. Fazendo a inscrição no 
último dia de fechamento de cada lote, o vencimento do boleto será no dia 
seguinte. 

O pagamento do boleto deve ser efetuado integralmente dentro do vencimento. 

ATENÇÃO! Não haverá opção para tirar a 2ª. via do boleto, se não for pago 
dentro do vencimento, o boleto e inscrição serão automaticamente 
CANCELADOS e só poderá fazer inscrição novamente após 72h. 

 

3. Desistência ou transferência da inscrição 

- DESISTÊNCIA 

Caso o participante desista de ir ao encontro e ainda não tenha pago a taxa de 
inscrição, não há necessidade de efetuar o pagamento, pois a inscrição será 
cancelada automaticamente, não gerando cobranças posteriores. 

- REEMBOLSO 

Caso o participante já tenha pago a taxa de inscrição, só será permitido o 
reembolso se o mesmo for solicitado até 30 dias antes do início do evento. 

Para solicitar o reembolso, o participante deverá enviar um e-mail comunicando 
a desistência para eventos@rccbrasil.org.br. O mesmo deverá enviar no e-mail 
o Nome completo do Participante, Nome completo do Titular da conta (caso seja 
uma conta de terceiros), Nº de inscrição, CPF, banco, agência e conta. 

Caso a conta não seja em nome do participante, deverá encaminhar por e-mail 
uma declaração assinada com autorização do reembolso na conta de terceiros. 

Essa declaração deve ser digitalizada e encaminhada por e-mail juntamente com 
os documentos pessoais (RG e CPF) do titular da conta. 

Para fazermos o cancelamento da inscrição e a devolução do valor pago será 
descontado despesas bancárias que serão informados por e-mail. O processo 



de reembolso tem um prazo de até 15 dias úteis para ser concluído, após a 
apresentação da solicitação e dos documentos solicitados. 

Não serão aceitas desistências num prazo menor que 30 dias de 
antecedência do evento. 

 
- TRANSFERÊNCIA  

Para solicitar a transferência de inscrição, o participante deverá baixar o 
“MODELO DE TRANSFERÊNCIA DE INSCRITO” que está disponível para 
download na aba “Perguntas Frequentes” do site do evento, o mesmo deve ser 
obrigatoriamente preenchido, assinado e entregue no credenciamento no dia 
evento, junto com a cópia do RG e CPF do titular da inscrição e da pessoa que 
substituirá. Para mais informações, entre em contato o Escritório Nacional da 
RCCBRASIL (12) 31519999 ou pelo e-mail eventos@rccbrasil.org.br. 

 

4. Registro de dados 

Ao inscrever-se nos eventos da Renovação Carismática Católica do Brasil, os 
dados do participante serão inseridos no Sistema de Apoio à Vida Carismática. 
Estes dados serão armazenados em local seguro e mantidos em sigilo. Caso 
necessite de ajuda, poderá entrar em contato com o Escritório Nacional da 
RCCBRASIL pelo e-mail eventos@rccbrasil.org.br ou pelo telefone (12) 3151-
9999, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h00 às 17h00, no horário 
de Brasília. 

 
 
5. Direito de imagem e voz  

O participante que realiza a inscrição no Encontro Nacional de Formação 
2020– ENF2020, automaticamente, está cedendo o seu direito de imagem e 
voz ao Escritório Administrativo da Renovação Carismática Católica do Brasil, 
CNPJ 00.665.299.0001-01. Sendo assim, todo registro realizado durante o 
evento será concedido o direito de imagem e voz para utilização da 
RCCBRASIL, para fins de divulgação e uso em materiais de comercialização 
da instituição.  

 


